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Tradícia Dní NCHZ sa ujala

Fabrike obetovali 434 rokov

Dvanásti ocenení pracovníci vystúpili na pódium a prevzali z rúk predsedu predstavenstva I. RATTAJA a generálneho riaditeľa R. ŠTOFKA vecnú odmenu
a diplom za dlhoročnú prácu vo firme.

V prvý prázdninový deň oslavovali novácki chemici Dni NCHZ.
Napriek zmenenému termínu sa po dvoch vydarených ročníkoch už
dá hovoriť o úspešne založenej tradícii. Novým termínom sa chceli
NCHZ, podľa slov predsedu predstavenstva Igora Rattaja, viac zviditeľniť, keďže jeseň na hornej Nitre patrí tradične dňom baníkov.
Dni NCHZ chcú byť najmä oslavou ľudí, ktorí pracujú vo fabrike.
A tak okrem bohatého kultúrneho
programu vystúpil na pódium tucet
zamestnancov, ktorí venovali chemickej svoje najlepšie roky, aby
z rúk predsedu predstavenstva
Igora Rattaja a generálneho riaditeľa Róberta Štofka prevzali symbolické ocenenie. ,,Možno by niekto
vybral iných, my sme sa však snažili,
v spolupráci s prevádzkami, vybrať
ľudí, ktorí robia viac ako im káže
povinnosť. Vieme, že je množstvo

ďalších, ktorí si zaslúžia ocenenie
a preto dovoľte aspoň poďakovanie
touto cestou všetkým, ktorí prispeli
k výsledkom našej akciovej spoločnosti.“
Pri kultúrnom programe, nabitom
hviezdami, si prišli na svoje všetky
generácie zamestnancov a ich
rodinných príslušníkov, ktorí naplnili
prievidzskú športovú halu doslova
až po strechu. A svoje nadšenie
z výkonov interpretov dávali hlasito
najavo. Nikto z účinkujúcich neod(Pokraèovanie na 2.strane)

Megastar Lucie Bílá potešila svojimi hitmi nielen dospelých ale aj deti.

Ocenení pracovníci
„DNI NCHZ 2007“

Tradícia Dní NCHZ sa ujala

Na ekonomickom
úseku pracuje už 38
rokov,
v súčasnosti
ako referent
všeobecnej
učtárne.

Viola GRAUSOVÁ
Do NCHZ
prišiel v roku
1980 a pracuje ako predák riadenia
elektrolýzy
v Závode
chémia.

Z rúk generálneho riaditeľa R. ŠTOFKA preberá diplom za dlhoročnú prácu
Emília HURTIŠOVÁ, ktorú vykonáva v Závode plasty pri expedícii obkladu
Siding, granulátov a podlahoviny.

Pieseň Medulienka od P.
Hammela rozspievala celú
športovú halu.

M. Palonder okrem iného zaspieval aj hit od Roba Grigorova
Pocta Majakovskému.

Mladšia časť publika ocenila
pesničky Ivana Táslera a IMT
Smile.

Bogdan HERMAN
V NCHZ pracuje 40
rokov,
v súčasnosti
je majster
polymerizácie emulzného PVC.

František KIŠŠ
Do NCHZ
bol prijatý
v roku 1966
a v súčasnosti pracuje pri riadení
odpichu
karbidových
pecí.

Ján LASTOVKA
Je technický
pracovník,
strojný špecialista
v odbore
investičnej
výstavby.
Odpracoval
43 rokov.

Cyprián BELIANSKY
V Závode
plasty pracuje pri riadení výroby
vinylchloridu
z dichlóretánu. Odpracoval 35
rokov.

Milan VALACH
NOV CKY CH
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Aneta SOUL zaspievala neopakovateľný hit storočia „Láska“.

zachrípnutý hlas je tak ojedinelý, že
sa na neho prosto nezabúda. Jediným duetom večera bolo spoločné
vystúpenie finalistov Hitu storočia
Anity Soul a Marcela Palondera.
Každý z nich dal k dobru aj svoju
finálovú pesničku. Anita Lásku,
ktorá bola kedysi hitom jej dnešného partnera Palondera a Marcel
Poctu Majakovskému od Roba Grigorova. A potom už halu ovládli
decibely a poskakujúci Ivan Tásler
a IMT Smile. Pri ich hitovkách, ktoré
vládnu dnešnému éteru si prišla na
svoje najmä mladšia časť publika,
ale aj starší hudobní fajnšmekri
dokázali oceniť improvizáciu Ivana
Táslera, ktorý väčšinu pesničiek
zaspieval inak ako ich poznáme
z rádií.
A potom to prišlo. Po minuloročnom zlatom klinci programu, ktorým
bola nestárnuca diva českej pop
music Helena Vondráčková, vyvrcholil tohtoročný program vystúpením megastar česko-slovenských

(Dokončenie z 1. strany)

chádzal skôr, ako po niekoľkých prídavkoch, ktoré si dobre sa baviace
publikum vyžiadalo. Opäť sa potvrdilo, že dobrá hudba nestarne. Hity
Paľa Hammela ako Medulienka či
Cirkus leto si spolu s ním zaspievali
vari všetky generácie. Dobrú náladu určite nepokazil ani Robo Kazík
s niekoľkými hudobnými spomienkami na Repete a jeho tvorcu Ivana
Krajíčka, ale nechýbali ani pesnička
Miša Kováča, ktoré do jeho repertoáru neodmysliteľne patria. Okrem
moderátora Štefana Skrúcaného
bol Kazík jediným repetentom, teda
účinkujúcim, ktorý bol na Dňoch
NCHZ aj minulý rok. Vyslovil preto
uznanie vedeniu spoločnosti, že
takéto, podľa jeho slov na Slovensku ojedinelé podujatie pre svojich
zamestnancov robí. Prvým zahraničným hosťom tohtoročného večera bol Dalibor Janda so svojimi najväčšími hitmi, ktoré aj po rokoch
chytajú ľudí za srdce. Jeho
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rozmerov. Na pódium vtrhla so svojou charakteristickou živelnosťou
Lucie Bílá. Popri svojich novších
skladbách potešila ľudí aj spomienkou na niektoré hity. Srdcia nováčanov aj prievidžanov si získala svojou bezprostrednosťou, keď zbehla
medzi deti, ktoré si ju pod pódium
fotografovali a vrátila sa s dievčatkom, s ktorým zaspievala pesničku
Milujem. Lucka, ktorá je známa tým,
že túžila po dievčatku, ale zdravotné ťažkosti jej ho nedopriali sa haly
opýtala, či si nemôže svoju spoluúčinkujúcu nechať. Rodičia malej
princezničky však boli proti. A tak
sa Lucka musela uspokojiť s obrovským aplauzom publika, na ktoré si
na chvíľu nechala aj posvietiť, aby
videla ľuďom do tvárí.
Ak sa po minuloročnom programe hovorilo, že zopakovať ho na rovnakej úrovni bude ťažké, dá sa dnes
povedať, že latka je opäť vyššie. Kto
príde nabudúce? Žeby Karel Gott?
S. M.

Tradícia Dní NCHZ sa ujala

Ocenení pracovníci
„DNI NCHZ 2007“
Nastúpil
v roku 1967
do závodu
energií
a služieb. Pracuje na funkčnom mieste zmenový
technik energetiky.

Marián ŠKRABAN
Nastúpila do
podniku
v roku 1980
a v súčasnosti
pracuje pri
expedícii
obkladu
Siding, granulátov a podlahoviny v Závode plasty.

Pozvaní umelci svojím vystúpením roztlieskali aj hostí na palubovke, medzi ktorými boli poslanci VÚC, riaditelia a konatelia firiem, riaditelia škôl, prednostovia miest a obcí, členovia predstavenstva a dozornej rady, výkonné vedenie NCHZ,
ocenení pracovníci s rodinnými príslušníkmi a ďalší.

deti najviac zaujať osvedčený
Majster N. Malé parádnice menili
svoju vizáž pod rukami Magdalénky,
známej s jojkárskej reality šou Vyvolení. Najväčšie prekvapenie však na
deti stále ešte čakalo. Hlavnou
hviezdou ich programu bola, rovnako ako vo večer, Lucie Bílá. Svojou
bezprostrednosťou si okamžite získala deti, ktoré ju obklopili na javisku. Rozumela si aj s malým Samuelom, ktorý zatiaľ rozpráva len bábätkovskou rečou.
S.M.

Deti obliehali halu
Stovky detí obľahli v prvý deň
prázdnin športovú halu v Prievidzi.
Detským programom sa tu začali
Dni NCHZ. Hoci išlo o akciu pre
deti zamestnancov o cukríky si
mohlo zasúťažiť každé dieťa, ktoré
prišlo. Veľká tlačenica bola už tradične okolo nafukovacieho hradu,
ale deti vytrvalo čakali aj na vyskúšanie si svojich síl na nafukovacej horolezeckej stene. História na deti

dýchla vďaka sokoliarom a atrakciám pri ktorých deti bojovali so štítmi, strieľali z kuše a luku, sekali
mečom, hádzali sekerou a nenechali si ujsť ani pohľad z konského
chrbta, ktorý je vraj najkrajší na svete. Malí karbaníci si merali sily s čertom. Hlavný program detského
popoludnia sa však odohrával vo
vnútri haly. V programe moderovanom Viktorom Václavom dokázal

Emília HURTIŠOVÁ
Nastúpil do
podniku
v roku 1973
a od roku
1993 pracuje
pri riadení
odsávania
a distribúcie
chlóru v Závode chémia.

Peter KAZÍK
V Závode
plasty pracuje 34 rokov,
v súčasnosti
pri riadení
výroby dusíka a chladu.

Ivan HUDEC
Majster „N“ vyhodnotil práce v kreslení.

Nastúpil do
podniku
v roku 1971
a od roku
1991 pracuje pri riadení
výroby chlórparafínu v
Závode chémia.

.... deti si zmerali sily na
nafukovacej horolezeckej stene.

Milan PETRÁŠ

Záver Detskej párty patril Lucii
Bílej a samozrejme deťom.

... presnú mušku z kuše si vyskúšala aj táto slečna.
Foto 1.,2., a 3. strana: M.G.
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Je majstrom
výroby acetylénu a plnenia technických plynov
v Závode karbid. V spoločnosti pracuje 39
rokov.

Jozef FENEŠ
NOV CKY CH
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Stalo sa ...
v V tomto roku v poradí už štvrtý monotematický seminár „Základy obchodného práva“, tentoraz
s hlavnou témou „Zmluvy o dielo“. Lektormi seminárov, ktoré sú
určené pre vybraný okruh zamestnancov jednotlivých úsekov, sú
JUDr. Ing. Marián Karkuš a Mgr.
Hugo Hýbal. V týchto seminároch
budeme od septembra 2007
pokračovať.
v Z príležitosti úspešného ukončenia vysokoškolského štúdia udelenie „Ceny Nováckych chemických závodov, a. s.„ Ing. Michalovi
Hollému absolventovi FCHPT
STÚ Bratislava za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti chemických
technológií. Úspešnému študentovi bol odovzdaný list generálneho riaditeľa Ing. Róberta Štofka
a finančná odmena.
- mo -

SLOVECA
BILANCOVALA
SLOVECA, Sasol Slovakia,
spol. s r.o. ukončila svoj finančný
rok k 31.05.2007. Za účelom
bilancovania výsledkov sa
26.06.2007 uskutočnila hodnotiaca porada za účasti prezidenta
spoločnosti dr. Sergia Migoneho.
Bola konštatovaná celková spokojnosť s ekonomickými výsledkami firmy i podielom na trhu neiónových tenzidov. Celkový obrat predaja dosiahol približne 1 miliardu
Sk, pričom bolo realizovaných
viac ako 22 tisíc ton výrobkov.
Víceprezident skupiny Sasol pre
povrchovo-aktívne látky p. Tom
O´Brien vyzdvihol najmä prínos
SLOVECA v oblasti znižovania
výrobných nákladov.
V uplynulom období sa spoločnosti podarilo získať certifikát na
integrovaný systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia
pri práci podľa normy OHSAS
18001. Taktiež boli úspešne
vykonané recertifikačné audity
podľa noriem ISO 14001:2004
a ISO 9001:2000, takže teraz
spoločnosť pracuje v komplexnom Integrovanom systéme riadenia. V mesiaci október 2007 SLOVECA organizuje v Bojniciach
medzinárodný seminár o tenzidoch a detergentoch, na ktorom
očakávame účasť odborníkov
z piatich krajín.
Po 15 rokoch existencie spoločnosti možno konštatovať, že
SLOVECA je stabilným výrobcom a predajcom v oblasti neiónových tenzidov v rámci celej
Európy.
Ing. Š. Orság

NOV CKY CH
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Pozitívne ekonomické výsledky pokračujú

Tvoríme si rezervu na august
Za prvých 5 mesiacov tohto roka dosiahla naša spoločnosť hospodársky výsledok pred zdanením 37,4 mil. Sk, ktorý bol vyšší voči
plánu o takmer 29 %. Pozitívnym javom ekonomických výsledkov
je najmä vyššia vyprodukovaná pridaná hodnota voči plánu o 38
mil. Sk, s medziročným nárastom o takmer 6 % na hodnotu 516,9
mil. Sk.
Na týchto výsledkoch sa pozitív- v hmote u etylénchlórhydrínu rektine prejavil najmä rast tržieb z pre- fikovaného o 349 %, profilov o 67
daja medziročne o 4 %, pričom pri %, Tipy 41 %, granulátov o 33 %,
86,7 % exporte našich výrobkov kopolyméru o 29 %, Sidingu o 17
a 82,2 % podiele fakturácie v EUR % a výrazne sa na dosiahnutých
a 4,8 % v USD, sa výrazné posilňo- výsledkoch podieľal aj najnovší provanie slovenskej koruny prejavilo dukt malotonážnej chémie Novanegatívne medziročne na tržbách mal s medziročným nárastom
vo výške 212,3 mil. Sk a zároveň tržieb takmer 29 %. Celkovo sme
pri prepočte na zlacnenie materiá- predali za 5 mesiacov medziročne
lových vstupov, bol výsledný efekt viac v hmotnostnom vyjadrení
silnejúcej koruny na náš hospodár- o takmer 226 mil. Sk.
Okrem opatrení na strane výrosky výsledok a pridanú hodnotu
medziročne - 75 mil. Sk, čo je by a predaja našich produktov,
takmer dvojnásobok skutočného bolo potrebné na elimináciu negahospodárskeho výsledku za 5 tívnych najmä kurzových vplyvov,
pristúpiť k redukcii na nákladovej
mesiacov 2007.
Spoločnosť sa s týmto faktom stránke, čo sa prejavilo najmä medokázala aspoň čiastočne vyspo- dziročným poklesom služieb o 15
riadať, a to efektívnym využívaním mil. Sk resp. 6 %. Manažment sposvojich výrobných kapacít a ako aj ločnosti si zároveň plní dohodu,
obchodných aktivít, keď sa nám ktorú dal svojím zamestnancom pri
podarilo medziročne zvýšiť predaj podpise mzdovej politiky na tento

rok, keď sa priemerný zárobok
medziročne zvýšil o viac ako 7 %.
Za 5 mesiacov 2007 sa medziročne zvýšil počet pracovníkov o 82,
na súčasný stav 1 607.
Zvýšenou reprodukciou majetku našej spoločnosti cez novozaradené investície sa zvýšil objem
odpisov medziročne o 10 %.
Napriek plneniu alikvótu dosiahnutého zisku z podnikateľského
zámeru za prvých 5 mesiacov je
potrebné mať na zreteli tú skutočnosť, že je pred nami ako každý rok
augustová odstávka, so zvýšenými
nárokmi na náklady na údržbu, čo
pri súčasne nižšej výrobe a následne aj nižších odbytových možnostiach, sa prejaví v horšom augustovom hospodárskom výsledku
ako v iných mesiacoch tohto roka.
Preto je potrebné si v nasledujúcich mesiacoch vytvoriť dostatočnú rezervu v zisku na to, aby aj po
augustovej odstávke a dosiahnutých výsledkoch v 4.štvrťroku sme
si mohli napísať, že ročný plán zisku
bol splnený.
Ing. Róbert Hojč
vedúci odboru kontrolingu

Vznikol z cechu I a časti cechu II

ZÁVOD CHÉMIA
Závod chémia síce vznikol až po reorganizácii NCHZ v roku 2002, ale
jedno z jeho stredísk - Výrobňa hydroxidu sodného je spojená so
začiatkami chemickej výroby v Novákoch. Už 20.2.1940 bola zapnutím
34 elektrolýzerov spustená prvá výroba hydroxidu sodného a následne
kvapalného chlóru, syntetickej kyseliny chlorovodíkovej a onedlho aj
chlórnanu sodného.
Dnešnou úlohou tejto výrobne je 1992 bola zrealizovaná filtrácia hydpríprava základnej suroviny chloridu roxidu sodného na aktívnom uhlí, ktosodného na ďalšie spracovanie, rou sa výrazne znížil obsah ortuti, čím
elektrolýza roztoku NaCl, t.j. výroba sa kvalita výrobku dostala na svetové
hydroxidu sodného, spojená s jeho parametre.
manipuláciou, skladovaním a expedíV priebehu roka 2004 bola spuciou, výroba plynného chlóru a vodí- stená filtrácia soľankových kalov,
ka a ich distribúcia na ďalšie spraco- ktorá prispela k zníženiu negatívneho
vanie. Jedná sa o energeticky nároč- vplyvu prípravy základnej suroviny
nú výrobu, ktorej ekonomika je soľanky na životné prostredie, hlavne
ovplyvňovaná technickým stavom odpadové vody. V súčasností sú
základného výrobného článku elekt- v štádiu prípravy a realizácie uskurolýzerov.
točňované ďalšie etapy na zosúladeOd nemeckej firmy UHDE bola nie výroby NaOH, chlóru a vodíka so
zakúpená a v roku 1973 spustená do súčasnou legislatívou: demerkurizáprevádzky nová elektrolýza so 64 cia vodíka, odpadových vôd ako aj
elektrolýzermi. V roku 1978 bola odskúšanie ekologickej úpravy konnavýšená jej výrobná kapacita zvýše- cových komôr elektrolýzerov.
ním počtu elektrolýzerov na 70.
Druhou prevádzkou závodu chéPostupne prešiel hlavný výrobný člá- mia je výrobňa a spracovanie plynov,
nok elektrolýzer celou radou vývojo- v ktorej sa zabezpečuje úprava kvality
vých zmien (náhrada grafitových vyrábaného chlóru (hlavne z pohľadu
anód titánovými, výmenou guľatého obsahu vody) a jeho distribúcia do
profilu anódy za účinnejší lichobežní- jednotlivých chlórspracujúcich prekový, tzv. Runnerov profil), čo malo vádzok. Na bezpečnosť stáčania,
vplyv na ekonomizáciu výroby. V roku plnenia a manipulácie s plynom doze-
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Výroba chlórparafínov.

rá kamerový systém vybudovaný
v rokoch 2003-2007. Vo fáze prípravy je investičná akcia „Monitoring
úniku nebezpečných látok“. I. etapa
realizácie zahŕňa realizáciu stacionárneho monitoringu chlóru spolu s predikačným systémom, ktorý umožní
okamžite zaregistrovať prípadný únik
a posúdiť jeho rozsah.
Ing. V. Weissensteiner
vedúci závodu

(V budúcom čísle - výrobňa organickej a malotonážnej chémie )

REACH
platí
Spolupráca so školami je potrebná užNová
eu-

Hovoríme s riaditeľom úseku právneho, kontroly a ľudských zdrojov Mariánom Karkušom

Akým smerom sa bude uberať
personálny rozvoj našej firmy?
Výber, rozmiestňovanie a príprava
zamestnancov patrí k tradičným metódam personálnej práce. V budúcnosti
sa budeme musieť zamerať aj na menej
známe metódy personálnej práce súvisiace s rozvojom kvality pracovného
života, odmeňovania a poskytovania
zamestnaneckých výhod. Aj pre naplnenie týchto cieľov prebieha v súčasnosti výber kandidáta/ky na novovytvorené miesto vedúceho odboru ľudských zdrojov. Práve na pleciach tohto
odboru musí byť hľadanie spôsobov
a metód zlepšovania personálnej práce
v našej spoločnosti. I keď práca so
zamestnancami musí byť ukazovateľom
výkonnosti a efektívnosti riadiacej
práce vedúcich zamestnancov na všet-

kých stupňoch riadenia.
Ktoré profesie sú pre nás na trhu
práce nedostatkové?
Potrebujeme
najmä
chemikov
a informatikov. Žiaľ sú to na pracovnom
trhu úzkoprofilové profesie. Musíme
preto uvážene pristupovať k tým málo
uchádzačom, ktorí sa z času na čas
objavia a majú záujem u nás pracovať.
Pokiaľ chceme mať svoj odborný
potenciál na prijateľnej úrovni musíme
aktívne vstupovať do vyhľadávania, prípravy, adaptácie a ďalšieho odborného
rastu zamestnancov.
Aké kroky podnikáte v tomto smere?
Z poznatkov vyplývajúcich z „mapovania“ možných zdrojov na stredných
školách regiónu ako aj z evidencie žiadostí uchádzačov o zamestnanie
v akciovej spoločnosti vieme, že pre krytie terajších potrieb v robotníckych a
stredno-technických pozíciách sú
dostačujúce. Toto konštatovanie však
nie je možné rozšíriť aj na vysoké školy.
Musíme preto rozvinúť spoluprácu so
strednými a vysokými školami, nakoľko
je všeobecne známy nízky záujem stredoškolákov o technické smery. Našim
zámerom je pokračovať v už osvedčených aktivitách, t.j. i naďalej umožňovať
študentom absolvovanie neplatenej
odbornej praxe, riešenie diplomových

prác, ale aj zavádzanie nových motivačných aktivít, ako je organizovanie exkurzií na vybraných prevádzkach; na
FCHPT STU Bratislava a taktiež i na
vybraných stredných školách okresu
Prievidza organizovanie „Prezentácie
NCHZ“, s cieľom získania študentov
pre prácu v NCHZ resp. záujmu o štúdium chemických odborov, oceňovaním študentov s najlepšou diplomovou
prácou a pod.
Aké motivačné aktivity ponúkate
absolventom vysokej školy po
nástupe do zamestnania?
Každý novonastúpený absolvent VŠ
absolvuje v zmysle platného predpisu
ročnú nástupnú prax. Túto oblasť je
potrebné neustále skvalitňovať so zameraním sa viac nielen na činnosť daného
útvaru a konkrétneho pracoviska ale aj
na nadväzujúce útvary a činnosti formou stáži na jednotlivých vnútropodnikových útvaroch. Tým, ktorí prejavia
veľmi dobré organizačné a riadiace
schopnosti poskytovať možnosť rotácie
na funkčných miestach s cieľom adekvátneho kariérneho rastu. Na pravidelných stretnutiach s absolventmi rezonuje aj problematika mzdového ohodnotenia. A práve na podnet absolventov sme našli vhodnejší a spravodlivejší
systém odmeňovania počas trvania
absolventskej praxe.
redakcia

Národné centrum vodného póla má rok
V júni uplynul rok od slávnostného prestrihnutia pásky na novom
Národnom centre vodného póla. Centrum vybudovali NCHZ s prispením ministerstva školstva financovali.
Napriek ťažkej finančnej situácii, sa tento zámer podarilo uviesť do
v ktorej sa fabrika v čase výstavby života svedčia prvé úspechy v novocentra nachádzala, dokázali NCHZ vybudovanom bazéne, keď mužstvo
nájsť 60 miliónov Sk, aby sa tento stá- dospelých NCHZ v extralige SR už
nok vodného športu stal symbolom trinásty titul majstra SR. To isté sa
vodnopólovej tradície Hornej Nitry. podarilo u družstva mladších žiakov,
V prvom roku pôsobenia sa nové cen- ktorí sa tešili z majstrovského titulu
trum zapísalo do povedomia ľudí nie- SR bez jedinej prehry. Úspechom
len úspechmi pólistov NCHZ, ale aj sa však skončili aj viaceré akcie,
tým, že ponúkané služby, ako krytý ktoré sa v prvom roku existencie
bazén s posuvnou strechou, ubyto- v centre uskutočnili. Spomeňme navacími kapacitami až 32 lôžok, fínska príklad medzinárodný turnaj vo vodmasáž, vírivá hydromasáž, posilňov- nom póle "Dunajský pohár" za účasti
ňa, masáž klasická a športová, patria mužstiev: Maďarska- olympijský víťaz
v rámci Slovenska k cenovo naj- OH Atény, Rumunska, Holandska,
prístupnejším. Vďaka rozhodnutiu Slovinska a Slovenska, turnaj kadevedenia fabriky využívajú zamestnan- tov za účasti mužstiev: Austrálie,
ci NCHZ a ich rodinní príslušníci Maďarska, Slovinska, Japonska a Slotieto služby zadarmo.
venska, tréningové kempy zahraničZákladný kameň nového centra ných mužstiev spojené s ubytovaním
položili 7.10. 2002. Autorom archi- v NCVP a to: mužstvá z Francúzska,
tektonickej štúdie je Ing.arch. Juraj
Kiaba. Na jej základe pripravila firma
Noving projekt, podľa ktorého Priemstav stavebná a.s. Prievidza centrum
postavila. Dôvodom pre rozhodnutie
stavať bol nevyhovujúci stav starého
bazénu, ktorý bol v prevádzke od
roku 1953. Vybudovanie centra bolo
vyvrcholením dlhoročnej podpory
NCHZ Nováky vodnému pólu, so
snahou mať dôstojný stánok na prípravu hráčov KVP NCHZ aj reprezentácie Slovenska a organizovanie
medzinárodných podujatí. O tom, že
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Izraelu, Austrálie, Švajčiarska,
Holandska, Slovinska, tréningové
sústredenia všetkých vekových kategórií reprezentácie SR. Všetci sa
zhodli v tom, že máme krásny areál,
do ktorého sa opäť radi vrátia. Slová
uznania však neadresovali len budove, ale aj službám a ochote zamestnancov NCHZ.
NCVP však neslúži len vrcholovému športu zo spoločenských akcií
treba pripomenúť rozlúčku so starým
rokom pod jedličkou. Areál využíva
na plavecký výcvik 13 základných
škôl a aj materská škola z Novák. Na
hodiny telocviku využívajú služby centra stredné školy a svoje zdravie si tu
na základe zmlúv upevňujú aj zamestnanci iných firiem z Novák a okolia.
Za prvý rok prešlo bránou centra
takmer 33 tisíc platiacich návštevníkov.
Ing. Milan Kupka
ved. prevádzky NCVP

rópska chemická legislatíva REACH
(Nariadenie EP
a Rady ES č. 1907/2006) platí od
1.6.2007 a od tohto dátumu začali plynúť prechodné obdobia pre
predregistráciu a registráciu chemických látok.

Kľúčové povinnosti
Nariadenie REACH ukladá všeobecnú požiadavku - látku pred jej
dovozom (na trh EÚ) a pred začatím jej výroby registrovať. Žiadosť o
registráciu predkladá:
a) výrobca alebo dovozca (ďalej len
„registrujúci“) Európskej chemickej agentúre so sídlom v Helsinkách, ktorá začne svoju činnosť 1. 6. 2008,
b) v elektronickom formáte IUCLID5 určenom Európskou chemickou agentúrou,
c) ak je ročné množstvo vyrobenej
alebo dovezenej látky 1 t/ rok
a viac,
d) spolu s technickou dokumentáciou (technical dossier) - rozsah
požadovaných údajov závisí od
množstva a vlastností látky,
e) spolu so správou o chemickej
bezpečnosti
· registrujúci vykonáva hodnotenie chemickej bezpečnosti,
vypracováva správu o chemickej
bezpečnosti pre látky nad 10 t/
rok, pričom platia určité výnimky
pre hodnotenie chemickej bezpečnosti.
Pred registráciou je potrebné
zavedenú látku predregistrovať
od 1.6.2008 do 30.11.2008.

Kľúčové termíny registrácie
pre zavedené látky
do 1. 12. 2010
- látky CMR kat 1. a 2. nad 1 t/ rok
- látky veľmi toxické pre vodné organizmy a (R50/53) nad 100 t/ rok
- látky 1000 t/ rok a viac
do 1. 6. 2013
- látky nad 100 t/ rok
do 1. 6. 2018
- látky nad 1t/ rok
a ktoré boli vyrobené v Spoločenstve alebo dovezené
aspoň raz po 1. 6. 2007.

Nezavedené látky
a zavedené látky, ktoré neboli
predregistrované
V takom prípade, pred registráciou je potrebné, aby potencionálny registrujúci predložil Európskej
chemickej agentúre žiadosť o informáciu, či už nebola predložená žiadosť o registráciu na rovnakú látku.
Poplatky - každá žiadosť o registráciu je spoplatnená (poplatky
upraví samostatné nariadenie,
ktoré pripravuje Európska Komisia).
Ing. Ľ. Koreňová, ved. odd. ECHL
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Informaèný servis...

SPOMÍNAME

CVČ NOVÁKY
30.7.-3.8.2007 - CVČ Nováky
Počítačové dni pre deti
13.-17.8.2007 - CVČ Nováky Tvorivé výtvarné dielne - práca s
papierom
20.-24.8.2007 - CVČ NovákyDoučovanie anglického jazyka
CVČ Nováky je otvorene denne od
10.00 do 16.00 hod.
KINO NOVÁKY
Kino Nováky má od 16. júla do
18. augusta 2007 filmové prázdniny.

15.júla 2007 si pripomíname
prvé výročie od smrti
Pavla MIŠOVIČA.
So
spomienkou
ukrytou
hlboko v srdci a s láskou na teba
spomíname družka Mária, deti
Martina a Pavol.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.

Navždy nás opustili
Rady chemikov navždy opustili:
Michal KOVÁČ
(dňa 25.5.2007 vo veku 87 rokov)
Jozef OBŽERA
(dňa 20.6.2007 vo veku 90 rokov)
Peter KOTRÍK
(dňa 30.6.2007 vo veku 75 rokov)
Methodej KADLEC
(dňa 30.6.2007 vo veku 82 rokov)
Mária BARTOLENOVÁ
(dňa 4.7.2007, vo veku nedožitých
79 rokov)
(rch)

niečo pre zábavu ...

J. Poliak

Okaté
ženy

Drevo
v lese

Kocúr
(rus.)

SOKOLY NA KOSTOLE
Málo vídané prírodné divadlo mohli sledovať pracovníci, ktorí od jari
opravujú fasádu kostola v Horných Vesteniciach. Pri stavaní lešenia zistili, že v slepom okne na jednom z múrov si urobili hniezdo sokoly myšiare. Samička sedela až na piatich vajíčkach, čo nebýva až tak časté. Zvyčajne máva dve-tri mláďatá. Chlapi si uvedomovali, že ide o chránené,
pre poľnohospodárov veľmi užitočné dravce, pretože sa prednostne
živia myšami a hrabošmi. Dávali veľký pozor, aby sokoliu mamu zbytočne nevyrušovali. Vyliahlo sa všetkých päť mladých sokolíkov. Matka sa
musela obracať, aby ich nakŕmila. Iba vtedy, keď odletela loviť, si ich
mohli na chvíľu poobzerať úplne zblízka. Keď im už narástlo perie a chystali sa vyletieť z hniezda, upozornili ornitológov, ktorí ich ešte stihli okrúžkovať.
Text a snímka: (prš)

V oku slza, v srdci žiaľ, prečo
nám osud to najdrahšie vzal. Dňa
18.7.2007 sme si pripomenuli
prvé výročie, čo nás opustil náš
drahý manžel, otec, starý otec
Dušan MEČIAR.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry
a vnúčence.
Dňa 30. júna 2007 sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás
opustil náš drahý manžel, otec
a starý otec
Jozef GÁPLOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami.

TAJNIČKA ...
Amerícium

Hriadeľ

AJAJA Tlaková
ART
nádoba
RÉTOR

Zbavil
fúzov

Čín. žen.
meno

Muž.
meno

Dané
slovo

KUPLET
Zn.
AKELA kozmeUAKAT
tiky

Gigant

Rumun.
mesto

Ponad

Doma

Slovan

Bahnitý
vták

Dedko
(čes.)

Fajčivo

Vlk
džungle

1. časť
tajničky
Pero
ozdob.
písma

Umenie
(angl.)

Orol (čes.)
Brat
Kaina
Ihlič.
strom

Ústna
voda
Muž. meno

Nuž

Orient.
knieža
KOPRA
HONT
RÉN

Park
Úzka
doska

Časť,
diel

Hlavné
mesto
česka

Liter
(čes.)

Drevená
stavba

Úplná

Žartovná
pieseň

51
rímskych
Splavovanie

Predmet
Rečník

Astát

Let. pom.
rota
ŠPZ
Martina

Bočná
stena
Cín

Bohyňa
úrody
Rival

Čln na
Rýne
Ostrovania

2. časť
tajničky
Nad
morom

Slov.
kraj
(hist.)
Voj.
predajňa
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Dom. žen.
meno
Jadro
kokosu
Slov. klub
umenia
Rím
(tal.)

Starý
pes
Spev
slávy
dcéra

Žije
Úder
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Berýlium
Vnútri
(lek.)
Láska
(tal.)

Zlatý
peniaz

Prázdna
strana

Vodca
inkov
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Aj v Novákoch varili pivo
(Za hrsť histórie, XL. časť)
Pivovary sú dnes výsadou iba niekoľkých miest, v ktorých majú dlhú
tradíciu. No viete si predstaviť, že v
nedávnej minulosti bol pivovar takmer v každej väčšej obci? Určite boli
v Nitrianskych Sučanoch, v Diviackej Novej Vsi, v Prievidzi aj v Bojniciach, kde pivo varili takmer do roku
1900. A čo Nováky? Áno, aj tu bol
pivovar. Už na konci 14. storočia
patrilo k právam nováckeho richtára
aj právo výčapu nápojov vo vlastnej
krčme. Krčma neskôr prešla do
vlastníctva obce. Aj keď sa to priamo nespomína, predmetom výčapu
býva spravidla víno, liehoviny a pivo.
Výrobu liehu zvládli naši predkovia
už dávno a mohli si ho páliť i doma,
o pestovaní viniča v okolí Novák nie
sú žiadne záznamy. Preto jediný

možný zisk krčmára predstavovalo
vlastné varenie piva. Existenciu pivovaru v Novákoch môžeme predpokladať už v 17. storočí, no až v roku
1753 sa vyslovene spomínajú traja
panskí pivovarníci. Spotreba piva
rástla a tak Majténiovci postavili
nový pivovar. Stavbu od 22. mája
1755 realizoval majster z Bojníc
Jozef Katzner za 206 zlatých. Produkciu nováckeho piva poznáme
z roku 1791, kedy v 1600 litrovom
medenom kotly spolu uvarili 220 hl
piva. Panské pivo museli povinne
odoberať poddaní celého nováckeho panstva. Spotreba musela byť
poriadna, veď v roku 1792 príjem
z výčapu v panských krčmách predstavoval 4800 zlatých (v samotných Novákoch 1570 zlatých),

a v roku 1801 dokonca 7500 zlatých, čo bola takmer tretina ročného
príjmu celého panstva. Zo súpisu
z roku 1799 vieme určiť, kde novácky pivovar stal. Bol súčasťou najstaršieho, tzv. otcovského alebo horného kaštieľa Majténiovcov zo 17. storočia, ktorý zbúrali v roku 1961. Tu
bola tiež dlhá klenutá pivnica, v ktorej pivo skladovali a odtiaľto i rozvážali. V tom istom roku sa spomína
pivovar i v blízkosti panského kaštieľa v Laskári. Škoda, že polyhistor
Matej Bel sa vo svojom diele nezmienil o chuti nováckeho chmeľového moku, lebo napríklad prievidzský vychválil. Odvtedy o našom
pive už nemáme žiadnych správ.
- Erik Kližan -

Kultúra v Novákoch po novom
Od 1. júla 2007 došlo v Novákoch
k avizovanej zmene. Všetky kultúrne aktivity namiesto príspevkovej organizácie
mesta Mestský dom kultúry (MDK)
vykonáva nezisková organizácia Kultúrne centrum mesta Nováky (NKMC).
Novú organizáciu riadi správna rada,
ktorej členmi sú Dušan Šimka primátor
mesta, Zdenka Duchoňová a Mária
Leitmanová. Výkonnou riaditeľkou sa
stala Dana Horná. „Už z názvu vyplýva,
že by sme sa mali stať centrom kultúrneho a spoločenského diania v meste.

CERTIFIKÁT

už v najbližších týždňoch sa Nováčania
môžu tešiť na originálne podujatia.
„Nechcem prezradiť všetko, na čom
pracujeme, aby sme si nechali pre
návštevníkov aj prekvapenia. No prezradím aspoň niekoľko aktivít, ktorými
sú nočné dobrodružstvo v knižnici pre
deti predškolského a mladšieho školského veku, výstava obrazov z tvorby
našej kolegyne výtvarníčky Kornélie
Pisárovej, vystúpenie Radošinského
naivného divadla a mnoho ďalších,“
dodáva Dana Horná. - Erik Kližan -

Ale zmeny v kultúrnej činnosti nastali už
skôr, pretože sme pracovali na transformácii a súbežne aj na zmene programovej štruktúry a programovej činnosti,“ vysvetľuje nová riaditeľka prvé kroky
NKMC. Nováčania si obľúbili nové
podujatia Ľuďom za katedrou, Rozhovory s ľudovým liečiteľom, Deň matiek
alebo Rozprávkový les. Pracovnici
NKMC chcú pripravovať akcie pre všetky vekové skupiny, no za prioritu si určili
rodinné podujatia, rôznych žánrov
a špecifík podľa veku. Podľa ich slov,

Desiata Nedeľa slovenskej rodiny

Bojnickej nemocnici
Začiatkom tohto mesiaca udelila
certifikačná spoločnosť Certicom
Bratislava Bojnickej nemocnici Certifikát o zhode nového systému riadenia kvality s požiadavkami medzinárodnej normy ISO
9001:2000. Podobný certifikát
udeila len piatim všeobecným
nemocniciam a dovedna iba 20
zdravotníckym zariadeniam na Slovensku.
Podľa slov riaditeľa Gerlicha je
to výsledok dvojročnej práce vedenia nemocnice, oddelenia riadenia
procesov a kvality a ostatných pracovníkov nemocnice v spolupráci
s konzultačnou firmou Emark. Uviedol, že zlepšovanie riadenia a kvality je súčasťou opatrení NSP na
zefektívnenie prevádzky nemocnice. Na hornej Nitre je bojnická
nemocnica dominantným lôžkovým zdravotníckym zariadením so
spádovým územím s viac než 200
tisíc obyvateľmi, vrátane Novák
a okolia. Ročne hospitalizuje
približne 19 tisíc pacientov, vykoná
okolo 7 000 operačných zákrokov
a v rámci pohotovostnej lekárskej
služby ošetrí asi 17 tisíc ľudí. Udelenie certifikátu je dokladom o kvalite služieb nielen voči pacientom,
ale aj voči zdravotným poisťovniam,
konštatoval riaditeľ Gerlich. (pre)

Štatistiky dokazujú, že tradičná rodina je v kríze. Organizácie združené v Katolíckom kruhu v Novákoch aj preto usporiadali 8. júla 2007
Nedeľu slovenskej rodiny.
Podujatie má v meste tradíciu, veď grame s vystúpením domáceho mláv tomto roku sa uskutočnilo už jeho dežníckeho cirkevného spevokolu
desiate pokračovanie. „Tradíciu a Paľka Oršulu. Jednoduchou forosláv slovenskej kresťanskej rodiny mou tak prispievajú k dôležitému
v Novákoch založil prof. Rudolf Jurik. odkazu. „Aj svätý otec Benedikt XVI.
Jej poslaním je upevniť rodiny a pri- sa v týchto dňoch stretáva s rodinami
pomenúť si slovenskú tradíciu a his- celého sveta. My Nedeľou slovenskej
tóriu od čias Veľkej Moravy prostred- kresťanskej rodiny rovnako participuníctvom Cyrila a Metoda, ktorí cez jeme na týchto ušľachtilých myšlienpísmo priniesli nášmu ľudu i duchov- kach, pretože rodina je základom sponé poznanie. Význam tiež vidíme ločnosti a našej budúcnosti. Ak je
v zušľachťovaní mravov cestou evan- dobrá rodina, kde existujú dobre
jelia,“ približuje podujatie organizátor vzťahy, etické a morálne normy, je to
Bohuslav Pivarči. Na nádvorí kláštora základ lepšej budúcnosti,“ dodáva
Notre Dame sa zišli desiatky účastní- B. Pivarči. Novácke rodiny opäť ukákov všetkých generácií, no prevažne zali, že si dokážu nájsť čas a v kruhu
rodín s deťmi, čo bolo i zámerom blízkych vedno stráviť pekné slnečné
usporiadateľov. Stretli sa pri druž- popoludnie.
ných rozhovoroch a hudobnom pro- Erik Kližan -
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Kalendárium
2.8.1912 - narodil sa Oldřich Indrák, hospodársky pracovník, organizátor, pôsobil v Novákoch
3.8.1997 - zomrel Štefan Magdolen, kňaz, literát, redaktor, pôsobil v Prievidzi
4.8.1687 - obnovené artikuly cechu kováčov a zámočníkov v Prievidzi
5.8.1932 - narodil sa v Podhradí
Štefan Daňo, organizátor knihovníctva, športovec
6.8.1782 - narodil sa Pavol Gálik,
kňaz, mecén, pôsobil vo V. Belej,
D. Lelovciach a Novákoch
7.8.1882 - narodil sa v Prievidzi
Vavrinec Gramantík, kňaz, spisovateľ, prekladateľ
11.8.1862 - narodil sa Alojz Fiebig,
kňaz, osvetový pracovník, pôsobil v N. Rudne, Novákoch
12.8.1972 - otvorenie kultúrneho
domu v Liešťanoch
16.8.1757 - narodil sa Florián
Hemtner, pedagóg, prírodovedec,
študoval v Prievidzi
17.8.1912 - narodil sa v Prievidzi
Kamil Mečiar, kňaz, spisovateľ, prekladateľ, pôsobil v Koši a Bystričanoch
17.8.1957 - otvorená Baňa Mládeže v Novákoch
18.8.1837 - najstarší odtlačok historického pečatidla z Poruby
18.8.1962 - začiatok ťažby uhlia
v Bani Cígeľ
20.8.1852 - zomrel v N. Sučanoch
Fraňo Madva, kňaz, ľudový lekár,
pôsobil v N. Rudne
23.8.1832 - narodil sa v Oslanoch
Andrej Néčei, cirkevný hodnostár,
pôsobil v N. Sučanoch
26.8.1772 - zomrel Žigmund
Sindler, pedagóg, narodil sa a pôsobil v Prievidzi
26.8.1972 - odhalenie pamätníka
SNP v Temeši
28.8.1897 - narodil sa v Lazanoch
Štefan Petic, jezuita, maliar kostolov, pochovaný v rodisku
28.8.1957 - vzniklo poľnohospodárske družstvo v Z. Kostoľanoch
28.8.1992 - posledná dražba v
malej privatizácii v okrese Prievidza
29.8.1972 - Majstrovstvá republiky
v pretekoch motokár v Handlovej
30.8.1912 - narodil sa Pavol
Strauss, básnik, prozaik, prekladateľ, nútene internovaný v Novákoch
30.8.1862 - narodil sa v Prievidzi
Gejza Molnár, organizátor
hasičstva
31.8.1947 - začiatok výroby klobúkov v D. Vesteniciach
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BLAHOELÁME

Finále Letných športových hier

BLAHOELÁME

20 rokov práce
Július DOLNÍK (Z.chémia)
Alica ŠNIRCOVÁ (sekr.ÚPKĽZ)
Stanislav URBÁNEK (Z.chémia)
Juraj KARAK (Z.plasty)
Peter KRYSTÝNEK (Z.chémia)
Milan JALOVÝ (Z.karbid)
František CVIK (Z.karbid)
Vladimír SLOBODNÍK (Z.plasty)

Športová komisia pri Odborovom zväze chémie SR, usporiadala pre
základné organizácie aj v tomto roku Letné športové hry. Finálovej účastí
predchádzali kvalifikácie v troch regionálnych skupinách západ, stred
a východ, v ktorých sa stretlo 14 základných organizácií a 310 športovcov
OZCH SR. Usporiadateľom finále LŠH 2007 a hostiteľom 240 športovcov,
rozhodcov, organizačných pracovníkov a zástupcov OZCH SR, bola základná organizácia Slovnaft Bratislava. Garantom a hlavným sponzorom bol
generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi. Na slávnostnom zahájení privítal
športovcov odborárov aj predseda OZCH SR Juraj Blahák. Oficiálne športové hry zahájil riaditeľ LŠH Miloš Nešpor.
Naša výprava športovcov bola len z pracovného procesu a umožnili odbo25 členná, čo je za posledné roky naj- rárom reprezentovať základnú organizáslabšia účasť a ani výsledky v kvalifikácií ciu a Novácke chemické závody, a.s.
a vo finále nezodpovedali celoročnej príVerím, že v roku 2008 sa opäť stretprave. ,, Len“ tretie miesta získali kolek- neme, zúčastníme a zvíťazíme!
Ivan Grnáč
tívy: kolky ženy a muži, nohejbal a volejpodpredseda ZO NCHZ
bal muži. Nebodované štvrté miesto
obsadilo družstvo stolný tenis ženy.
Na slávnostnom vyhodnotení LŠH
2007 medaile pre víťazné kolektívy
a jednotlivcov odovzdali : podpredseda
OZCH SR Vladimír Schneider, predseda športovej komisie pri OZCH SR
Ivan Grnáč a riaditeľ LŠH Miloš
Nešpor.
Predseda ZO NCHZ Peter Král
ďakuje všetkým odborárom športovcom základných organizácií za repreŽeny v kolkoch sa umiestnili na
zentáciu odborovej organizácie a pod3. mieste. Sprava G. Králová, G.
niku. Poďakovanie patri aj vedeniu
Mišeje, E. Šestáková, Z. Hudecová.
NCHZ, ktoré uvoľnili zamestnancov

Anton MIŠTUNA (GS NCHZ)
Jozef SLUKA (GS NCHZ)
Jana TRAUTENBERGEROVÁ (GS
NCHZ)

25 rokov práce
Peter ĽAHKÝ (Z.chémia)
Jozef KURINEC (Z.karbid)
Vladislav MASÁR (ÚEaIT)
Jozef VAŽAN (Z.plasty)
Ivan DADO (Z.karbid)
Ján GRENČÍK (Z.karbid)
Marta PREDNÁ (ORK)
Ivan ZVALO (Z.chémia)
Peter GREGUŠKA (OSaR)
Karol JURÍK (Z.chémia)
Jaroslav KMEŤ (Z.plasty)
Otto ČIČMANEC (Z.karbid)
Jaroslav RADOSA (Z.plasty)
Alica DOBIŠOVÁ (Z.plasty)
Ing. Eduard HUDEK (Z.plasty)
Juraj HRUBINA (GS NCHZ)
Miroslav JURENKA (GS NCHZ)
Anton KOHÚT (GS NCHZ)
Stanislav PETRÍK (GS NCHZ)
Juraj POPADIČ (GS NCHZ)
Ján STÚPAL (GS NCHZ)
Roman ŠTRBÁK (GS NCHZ)
Zdeno ŠTUDENC (GS NCHZ)
Ivan ORAVEC (GS NCHZ)
Juraj SEDLÁK (GS NCHZ)
30 rokov práce
Miloslav KLEMAN (Z.chémia)
Milan GAŠPAROVIČ (Z.plasty)
Marián NIEDERLAND (Z.chémia)
Stanislav ZVALO (ÚEaIT)
Ladislav KULINA (OIT)
Dušan KRŠÁK (Z.plasty)
Werner DIERA (Z.plasty)
Jana JAVORČEKOVÁ (Z.karbid)
Milan KOVÁČ (Z.chémia)
Jozef GAJDOŠ (Z.plasty)
Dušan BARTA (Z.karbid)
Stanislav ĎURAN (Z.plasty)
Stanislav CIBULKA (Z.plasty)
Vladimír HEGA (Z.karbid)
Ján MARTINKA (Z.plasty)
Pavol PRAČKO (Z.plasty)
Dušan KIKUŠ (Z.plasty)
Jozef FAZIKA (Z.plasty)
Ľubomír BUZALKA (Z.chémia)
Milan BOLCHA (Z.plasty)
Peter ŽIFČÁK (Z.plasty)
Mikuláš JUCSEK (ÚEaIT)
Ladislav Ťapuška (Z.plasty)
Ladislav ŠUJAN (Z.chémia)
Július MALINIAK (Z.plasty)
Ľudovít JANOVIČ (Z.plasty)
Anna DADOVÁ (OOŽPaZ)
Ing.Vladimír ČAMAJ, CSc. (OSaR)
Štefan BRUŠKA (Z.plasty)
Estera PILCHOVÁ (OIT)
Ľubomír BAKUS (GS NCHZ)
Stanislav BENKO (GS NCHZ)
Ivan JUHÁS (GS NCHZ)
Daniel MESIARIK (GS NCHZ)

O pohár predsedu ZO a GR NCHZ

VII. ročník turnaja v malom futbale
LETO

2007

ZÁVOD
ZÁVOD
ZÁVOD
CHÉMIA 1 CHÉMIA 2 KARBID 1

ZÁVOD
KARBID 2

ZÁVOD
CHÉMIA 1

4:8

6:4

3:3

6:8

ZÁVOD
CHÉMIA 2

8:4

ZÁVOD
KARBID 1

4:6

8:6

ZÁVOD
KARBID 2

3:3

2:4

6:9

ZÁVOD
PLASTY

5:2

2:3

6:4

ZÁVOD
PLASTY

BODY

PORADIE

2 : 5 15 : 20

4

4

4:2

3 : 2 21 : 16

9

1

9:6

4 : 6 25 : 24

6

3

2 : 5 13 : 21

1

5

18 : 11

9

2

5:2

Najleší brankár: Ivan KOHÚT (Závod
plasty)
Najlepší strelec: Rudolf HABRMAN

SKÓRE

(Závod chémia 1 (8 gólov)
Najlepší hráč: Peter ROHÁČ (Závod
karbid 1)

35 rokov práce
Milan KAŇA (ORVaBP)
Jana VAŽANOVÁ (ORK)
Jana MAZÁNOVÁ (ÚEaIT)
Mária FÁBRYOVÁ (ORK)
Tibor MIŠTINA (ÚEaIT)
Jozef ĎURČO (Z.chémia)
Anton BLAŠKO (Z.plasty)
Stanislav KUCMAN (Z.plasty)
Alena JAVORČEKOVÁ (ORK)
Viera JELŠICOVÁ (ORK)
Ivan ŠTEFAN (Z.plasty)
Jozef VALACHOVIČ (Z.karbid)
Ľubomír ŠESTÁK (Z.plasty)
Milan BAKUS (ÚEaIT)
Peter HALMO (OL)
Jozef BARBORKA (GS NCHZ)
Stanislav CACHOVAN (GS
NCHZ)
Ján FAJER (GS NCHZ)
Štefan GUNDA (GS NCHZ)
Vladimír JANČICH (GS NCHZ)
Jozef JELUŠ (GS NCHZ)
Eduard KURBEL (GS NCHZ)
Jaroslav LEITMAN (GS NCHZ)
Miroslav ORŠULA (GS NCHZ)
Jozef PETRÁŠ (GS NCHZ)
Jozef PILCH (GS NCHZ)
Marián PÚČIK (GS NCHZ)
Miroslav SAMAŠ (GS NCHZ)
Anton SRNA (GS NCHZ)
Jozef TKÁČ (GS NCHZ)
Juraj SOLIL (GS NCHZ)
Ľubomír PODIVINSKÝ (GS NCHZ)
40 rokov práce
Jana SEDLÁKOVÁ (ORK)
Ľudovít ŠÁLY (Z.chémia)
Marián ŠKRABAN (ÚEaIT)
Ing. Ľudovít GREGOR (OSaR)
Anton KOTÚČ (Z.karbid)
Marián MATLOVIČ (Z.plasty)
Jozef MIKULA (fin.odbor)
Štefan RICHTER (Z.chémia)
Eduard SPÁČ (GS NCHZ)
50 rokov veku
Miroslav BRIDA (Z.chémia)
Stanislav JURÍK (Z.chémia)
Bc. Anton KOREC (ÚGR)
Ivan KOZÁK (Z.chémia)
Peter KARAK (GS NCHZ)
55 rokov veku
Peter KAZÍK (Z.chémia)
Stanislav KOVÁČ (Z.plasty)
Ivan SLUKS (Z.plasty)
Štefan ONDREJKA (Z.karbid)
Marián BELIANSKY (ÚEaIT)
60 rokov veku
Tibor BÁTORA (ORK)
Jozef MENDEL (GS NCHZ)
Odchod do dôchodku
Marcela ĎUREJOVÁ (ORK)
redakcia

Víťazné družstvo Závodu chémia 2.
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