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Pokračujeme v seriáli člán-
kov o ocenených pracovníkoch
počas DNÍ NCHZ.

Dni
NCHZ 2007

odborníci, ktorí okrem toho, že sú
špičkoví vo svojom odbore, na

svojom pracovnom, resp. funkč-
nom mieste majú aj blízky vzťah
k vlastnému podniku. Je niekoľko
ciest ako tento vzťah budovať.
Jednou z najprirodzenejších a rok-
mi odskúšaných je cesta spolu-
práce stredných a vysokých škôl
a podniku s príbuzným zameraním.
Túto cestu už roky využíva aj naša
akciová spoločnosť. Formálne ju
ohraničili 5. novembra t.r. podpí-
saním rámcovej zmluvy o spolu-
práci medzi NCHZ a Fakultou
chemickej a potravinárskej techno-
lógie STU v Bratislave. Medzi
priority tejto spolupráce patrí vý-
chova absolventov pre potreby
spoločnosti, ako i ďalší odborný
rozvoj zamestnancov, spoločné rie-
šenie výskumných úloh. - M.O. -

Pre zvýšenie úrovne a úspechu
firmy sú dôležití jej zamestnanci,

Spolupráca medzi NCHZ a FCHPT STU Bratislava

Výchova absolventov

Foto záber je z podpísania rámcovej zmluvy zľava generálny riaditeľ NCHZ Ing. Miroslav
Šuba, dekan FCHPT STU prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.a prodekan Doc. Ing. Zdenek
Žídek, PhD.. Foto: P. Hudec

Zmenový technik energetiky,
v úseku energetiky a informač-
ných technológií, odpracoval
v NCHZ 40 rokov.

Marián ŠKRABAN

Cyprián BELIANSKY
Technický pracovník, strojný

špecialista v odbore investičnej
výstavby, odpracoval v NCHZ
43 rokov.

Medzinárodný  veľtrh  plastov  a  kaučuku

Düsseldorf K 2007
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Čím sa predstavili na výstave
NCHZ ?

Stánok NCHZ bol jedinou
aktívnou prezentáciou sloven-
skej firmy na výstave. Bol oňho
záujem?

Výstava K 2007 je obsahovo
zameraná na plastické látky a všet-
ko, čo súvisí s ich výrobou, vrátane
surovín, pomocných látok, aditív,
farbív, ako aj technológií a strojné-
ho zariadenia na ich spracovanie.
NCHZ, ako výrobca PVC, PVC
granulátov, okenných profilov Inter-
nova a fasádneho obkladového
systému Slovinyl Siding predstavili
celý svoj sortiment týchto výrob-
kov. Zároveň sme letákmi, katalóg-
mi a filmom premietaným na plaz-
movej obrazovke prezentovali celý
výrobný program NCHZ.

Záujem bol veľmi vysoký. Na
výstavbu stánku sme použili fasád-
ny obklad Slovinyl Siding, čím sme

zároveň názorne ukázali možnosti
jeho uplatnenia. Náš stánok navští-
vili viacerí zákazníci, predstavitelia
firiem, ktorí sú našimi stálymi
obchodnými partnermi. S mnohými
z nich bolo stretnutie vopred do-
hodnuté, pričom sa rokovalo o kon-
krétnych problémoch súvisiacich
s jednotlivými dodávkami, prebie-
hali rozhovory o cenách, možnos-
tiach ďalšieho smerovania vzájom-
nej spolupráce, prípadne sa roz-
diskutovali možnosti nových ob-
chodných aktivít. Stánok navštívili
aj mnohí výrobcovia, ktorí hľadali
nové alternatívne surovinové zdro-
je, resp. PVC, alebo PVC granuláty
na výrobu svojich výrobkov, prípad-
ne obchodné firmy hľadali nové prí-
ležitosti, nové možnosti spoluprá-
ce. Viaceré firmy nám ponúkli svoje
produkty, predovšetkým to boli
rôzne aditíva na spracovanie PVC,
stabilizačné systémy, plnivá a iné,

ako napr. aj fólie na povrchovú
úpravu profilov z PVC.

Na veľtrhu boli prezentované a aj
prakticky predvádzané v činnosti
najnovšie technologické linky
a horúce novinky na spracovanie
plastov. Získané informácie boli
veľmi podnetné a inšpiratívne pre
budúci rozvoj spracovania plastov
v NCHZ.

Uskutočnili sme plánované ob-
chodné rokovania so stálymi ob-
chodnými partnermi, pričom osob-
né rokovania umožnili podrobnej-
šie rozdiskutovať aktuálne problé-
my. Zároveň sme získali nové kon-
takty a príležitosti na rozvoj ob-
chodných aktivít. Naše očakávania
boli splnené na 100 percent.

Čo nové ste sa na výstave
dozvedeli o technológiách spra-
covania PVC ?

Naplnil veľtrh K 2007 Vaše
očakávania ?
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V predposledný októbrový
deň sa uskutočnilo prvé stretnu-
tie manažmentu a zástupcov
zamestnancov s cieľom dohod-
núť zásady a podmienky mzdo-
vého vývoja v roku 2008.

Požiadavky odborárov boli for-
mulované v návrhu Dodatku č.5
ku Kolektívnej zmluve 2006-
2009 a možno ich zhrnúť v na-
sledujúcich bodoch :
- uplatnenie 33,3 hodinového
pracovného týždňa na všetkých
zmenových pracoviskách,
- 5 dní dovolenky naviac pre
členov odborov,
- zvýšenie počtu platených dní
na vyšetrenie resp. ošetrenie
zamestnanca, alebo sprevádza-
nie rodinného príslušníka do
zdravotníckeho zariadenia,
- zvýšenie a postupné zjedno-
covanie základných mzdových
taríf,
- smerný rast priemerných
zárobkov roku 2008 oproti roku
2007,
- zvýšenie mzdového zvýhod-
nenia formou zmenárskych
príplatkov, mzdovej kompenzá-
cia za sťažený výkon práce a prí-
platku za fyzicky namáhavú
prácu,
- výplata koncoročnej odmeny
pri kladnom hospodárskom
výsledku,
- zvýšenie príplatku za pracov-
nú pohotovosť mimo praco-
viska,
- zvýšenie odmien pri pra-
covných a životných výročiach,
rozšírenie životných výročí o stu-
peň 40 rokov nepretržitého
zamestnania,
- zvýšenie príspevku zamestná-
vateľa na doplnkové dôchodko-
vé sporenie,
- zvýšenie odstupného a od-
chodného pri skončení pracov-
ného pomeru.

V zmysle Zákonníka práce
resp. Kolektívnej zmluvy vyššie-
ho stupňa sa upravia nasledujú-
ce body :
- nadčasová práca,
- pracovná pohotovosť na pra-
covisku,
- stravovanie pri špeciálnych
diagnózach,
- odstupné pri pracovných úra-
zoch, alebo chorobe z povola-
nia,

Samostatne sa bude jednať
o tvorbe a použití sociálneho
fondu.

vedúci OPaM
Ing. Pavel Šimko

Stalo sa... Medzinárodný  veľtrh  plastov  a  kaučuku

Düsseldorf K 2007

Víťazom sú občania Novák
miliónov korún.

Podarilo sa dosiahnuť dohodu,
podľa ktorej mesto nezvýši dane
a fabrika bude aj naďalej financo-
vať šport v meste. Najmä jeho
pýchu vodné pólo. Zvykne sa
síce hovoriť, že dobrý kompromis
je taký, v ktorom nikto nie je
víťazom. Dohoda, ktorú uzavreli
poslanci a vedenie NCHZ je však
výnimkou, ktorá toto pravidlo
potvrdzuje. Víťazom nováckeho
kompromisu sú všetci občania
mesta. - D. H. -

z tejto sumy by zaplatili Novácke
chemické závody. Manažment
fabriky preto v obojstranne korekt-
ne vedenom dialógu presviedčal
poslancov, argumentoval. V praxi
by sa totiž mohlo stať, že NCHZ
budú musieť prehodnotiť financo-
vanie prevádzky Národného cent-
ra vodného póla, či príspevkov na
činnosť vodnopólového klubu. Pri-
mátorovi a poslancom pripomenu-
li, že za posledných päť rokov
prispeli NCHZ na činnosť vod-
ných pólistov sumou viac ako 20

Na októbrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva sa
malo rokovať aj o tom, ako získať
do rozpočtu mesta viac peňazí
na podporu športu. Bol preto pri-
pravený návrh na zvýšenie daní
z nehnuteľností o 50 percent.
V praxi by to znamenalo, že obča-
nia by za byty platili väčšie dane
ako v Prievidzi či Trenčíne. Zhor-
šili by sa aj podmienky na podni-
kanie. Celkovo sa takto malo zís-
kať do rozpočtu mesta o 13
miliónov viac. Približne polovicu

Hovoríme s obchodným riaditeľom NCHZ Marekom RATTAJOM.
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Celkový počet vyšetrení i opako-
vaných návštev bol 909. Súbor
453 vyšetrených tvorilo 223 žien
a 230 mužov, priemerný vek bol
47,5 roka. Rakovinové ochorenie
bolo zaevidované u 14 klientov,
z nich 9 v súčasnosti už aktívne pra-
cuje, z toho u 8 klientov bolo toto
zistenie prostredníctvom zariade-
nia Sv. Vincent, s.r.o. U 171 klien-
tov boli zaznamenané prekanceró-
zy t.zn. ochorenia, ktoré za určitých
okolností prechádzajú v rakovinu.
Z nich najčastejšie boli diagnosti-
kované polypy hrubého čreva a trá-
viaceho traktu 51, ochorenia žalúd-
ka, pažeráku 59 x, pečene a žlčníka
31x, obličky 13 x, prsníka 7x, štítnej

Novácke chemické závody venujú veľkú pozornosť preventívnym
onkologickým vyšetreniam svojich zamestnancov. Už tretí rok prebie-
hajú pravidelné preventívne vyšetrenia v Neštátnom zdravotníckom
zariadení Sv. Vincent.

žľazy 6 x, lymfatických uzlín 3 x a 1x
kože.

Z výsledkov vyplýva, že testy,
ako i vyšetrenia našich zamestnan-
cov boli pripravené a realizované
na vysokej úrovni. Vysokou senziti-
vitou a špecificitou prispeli k vyčle-
neniu rizikových klientov, u ktorých
boli schopné zistiť vysoké percento
prekanceróz ako i onkologických
ochorení. Periodicita vyšetrení
vedie k zníženiu chorobnosti i úmrt-
nosti našich zamestnancov na
onkologické ochorenia.

Náklady na zdravotnú starostli-
vosť v rámci tohto preventívneho
onkologického programu sú v pl-
nom rozsahu hradené z prostried-

kov fabriky, ktorá za tri roky na tento
účel vynaložila 2,8 mil. Sk.

Jedným z dôvodov, pre ktoré sa
s preventívnymi vyšetreniami zača-
lo, boli zistenia klinického onkológa
MUDr. Júliusa Palaja, ktorý robil
štatistiku onkologických ochorení
v okrese Prievidza. Dr. Palaj
vyhodnotil incidenciu podľa jed-
notlivých diagnóz aj incidenciu
podľa niektorých profesii a zamest-
nania v závodoch regiónu, zistil, že
niektoré prevádzky sa podieľajú na
niektorých diagnózach až 10 %.
Vtedy na základe odborných lite-
rárnych údajov bol zostavený test
na 7 najčastejšie sa vyskytujúcich
onkologických diagnóz, u ktorých
je efektívna prevencia.

ved.odd.zdravotných služieb
Ing. Jana STUDENÁ
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Novácky chemik pravidelne
informuje o stave a povinnos-
tiach v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Bez-
pečnosť a ochrana zdravia pri
práci i v NCHZ je každodennou
témou a povinnosti v tejto oblas-
ti sú plnené. Pravidelné audity
vlastnými zamestnancami, ale aj
externými posudzovateľmi hovo-
ria o plnení si povinností s tým,
že nedostatky existujú, ale je tu
systém na ich odstraňovanie,
na trvalé zlepšovanie pracov-
ných podmienok a organizácie
práce.

Oblasť základnej bezpečnosti

Oblasť bezpečnosti technic-
kých zariadení

Základnou podmienkou kultúry
bezpečnosti práce je vnútorná
vyváženosť stavu a vývoja troch
oblastí:
- základnej bezpečnosti,
- bezpečnosti technických zariade-

ní
- pracovného prostredia.

teda to, čo svojim konaním môže
priamo ovplyvniť človek. Ako vstup-
né faktory tu treba hodnotiť vedo-
mostnú úroveň zamestnanca, pra-
covné návyky, zdravotnú spôsobi-
losť na danú prácu, ale aj jeho spo-
kojnosť a pohodu pri vykonávaní
práce.

Zamestnávateľ obvykle priamo
zasahuje do tohto systému v oblas-
ti základnej bezpečnosti výberom,
vzdelávaním a kontrolou zamest-
nancov. Hoci nepriamo, ale aj
mzdovou stimuláciou.

pracovné pro-
striedky, s ktorými, resp. prostred-
níctvom ktorých zamestnanec vyko-
náva prácu. Technická úroveň pra-
covísk, úroveň zabezpečovacích

zariadení a spoľahlivosti technic-
kých zariadení, moderné technoló-
gie, pracovné postupy. Táto oblasť
hlavne v chémii znamená vysoké
finančné nároky.

- priestor, v ktorom je vykonávaná
práca, vplyv škodlivých faktorov
pracovného prostredia, psychofy-
ziologická záťaž, vnútené režimy
vykonávania práce, ale aj ergono-
mické podmienky a vzťahy na pra-
covisku.

Stav pracovného prostredia na
prvý pohľad vyplýva z kritéria bez-
pečnosti technických zariadení, no
nie je to vždy pravda. Úzko súvi-
sí i s kritériom základnej bezpeč-
nosti, je teda častokrát závislé od
činnosti zamestnanca.

V priebehu posledných asi 5
rokov je stav v bezpečnosti a och-
rane zdravia ustálený.

Ustálený je počet pracovných
úrazov, ustálená je závažnosť pra-

Oblasť pracovného prostredia

covných úrazov, ustálený je počet
chorôb z povolania, ustálený je
počet pracovníkov vykonávajúcich
rizikové práce. Ustálený, no nie
priaznivý. Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci je súčasťou straté-
gie každej firmy, ktorá sa chce roz-
víjať a ktorá sa chce uplatniť svojimi
výrobkami na trhu. Odberateľ
v rámci vzájomných vzťahov hod-
notí i parametre hovoriace o kultúre
bezpečnosti práce dodávateľa.
Bezpečnosť a ochrana zdravia
preto musí byť vecou každého
zamestnanca.

Pre čitateľa: skúste si zhod-
notiť v zmysle uvedených kritérií -
oblastí vlastné pracovisko, resp.
Vami vykonávanú prácu. Zaruču-
jem, že pri troche snahy objavíte
miesto, kde môžete čo len troškou
prispieť k zlepšeniu súčasného sta-
vu. Tak teda ako ďalej?

ved. oddelenia BaPP
Ing. Vojtech GOGA

1.garantovaná má
nové vedenie

10 miliárd do Tatier

J&T
Igora Rattaja

J&T

J&T Maroš
Sýkora

Spoločnosť 1. garantovaná má
nové predstavenstvo a dozornú
radu. Medzi novozvolenými členmi
predstavenstva už nie sú zaklada-
telia spoločnosti Róbert Lauko
a Andrej Kollár. Akcionári na mimo-
riadnom valnom zhromaždení
v pondelok zmenili aj stanovy spo-
ločnosti. V nových stanovách však
ostalo ustanovenie, podľa ktorého
zásadné rozhodnutia na valnom
zhromaždení - voľbu členov orgá-
nov a zmenu stanov - musí schvá-
liť 95 percent prítomných akcio-
nárov. Práve toto ustanovenie
v minulosti využívali skupiny drob-
ných akcionárov na blokovanie
rozhodnutí.

V štvorčlennom predstaven-
stve spoločnosti (predtým
sedemčlenné) má spoločnosť

dvoch svojich zástupcov -
a .

Dozorná rada má šesť členov
namiesto pôvodných jedenásť.

Finančná skupina plánuje
investovať v najbližších rokoch vo
Vysokých Tatrách viac ako 10
miliárd korún s dôrazom na rekon-
štrukciu existujúcich objektov
a zariadení. Hovorca

v rozhovore pre TASR
uviedol, že jednou z akcií je rekon-
štrukcia pozemnej lanovky na Hre-
bienok. Z ďalších investícií Sýkora
spomenul rekonštrukciu liečebné-
ho domu Hviezdoslav na Štrb-
skom Plese, ktorý sa mení na prvý
päťhviezdičkový hotel v Tatrách.
Práce si doposiaľ vyžiadali viac
ako miliardu korún. Rozbehnutá je
rekonštrukcia liečebného domu
Helios na trojhviezdičkový hotel
a pripravuje sa rekonštrukcia lie-
čebného domu Solisko. "Do roku
2011 by mali prejsť rekonštruk-
ciou všetky tri tatranské Grandy,
aby dosiahli úroveň piatich hviez-
dičiek."Na otázku, v akom štádiu
je projekt rekonštrukcie strediska
v Tatranskej Lomnici, hovorca kon-
štatoval, že "stále je v štádiu prí-
pravy, keďže chýba zonácia, územ-
ný plán, územné rozhodnutie.
Chceli sme realizovať rekonštruk-
ciu už dávno, ale stojíme kvôli
legislatívnym a administratívnym
prekážkam". Na margo diskutova-
nej témy, či nárast ubytovacích
kapacít nespôsobí kolaps služieb,
Sýkora uviedol, že služby a ubyto-
vanie musia ísť ruka v ruke. Deve-
loperi prinášajú do Tatier rozvoj
zamestnanosti, ale aj mikroekono-
miky a na druhej strane vzniká
obrovský priestor pre domácich
podnikateľov.

Patrika Reisela

J&T
MONITORINGPrevencia  pred  onkologickými  diagnózami

AKO  ĎALEJ  V  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANE

ZDRAVIA  PRI  PRÁCI

Do náplne protihavarijných výcvikov patrí aj kvalifikované poskytnutie predlekárskej
prvej pomoci. Foto: P. Hudec
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pracovný pomer na určitú
dobu

odstupné a odchodné

- J.V. -

Pracovný pomer na určitú
dobu možno dohodnúť najdlh-
šie na tri roky, možno ho predĺžiť
alebo opätovne dohodnúť v rá-
mci troch rokov najviac jeden-
krát. Opätovne dohodnutý pra-
covný pomer ne určitú dobu je
pracovný pomer, ktorý má
vzniknúť pred uplynutím šiestich
mesiacov po skončení pred-
chádzajúceho pracovného
pomeru na určitú dobu medzi
tými istými účastníkmi.

V prípade opätovne uzatvára-
ných pracovných pomerov na
určitú dobu nie je možné
dohodnúť skúšobnú dobu.

Zrušila sa možnosť zamestná-
vateľa okamžite skončiť pracov-
ný pomer na dobu určitú aj bez
uvedenia dôvodu s poskytnutím
náhrady mzdy zamestnancovi za
dobu, po ktorú mal trvať pracov-
ný pomer.
·

Novela Zákonníka práce zru-
šila pravidlo, podľa ktorého sa
nárok na vyplatenie odstupného
viazal na vzdanie sa výpovednej
doby. Nárok na vyplatenie
odstupného sa viaže na niektoré
výpovedné dôvody a to organi-
začné dôvody podľa §63 ods. 1
písm. a) a b) a na zdravotné
dôvody uvedené v §63 ods.1
písm. c) ZP.

Zamestnancovi, s ktorým
zamestnávateľ skončí pracovný
pomer výpoveďou z dôvodov
uvedených v § 63 ods.1písm.a)
alebo b) alebo z dôvodu, že
zamestnanec stratil vzhľadom
na svoj zdravotný stav podľa
lekárskeho posudku dlhodobo
spôsobilosť vykonávať doteraj-
šiu prácu alebo dohodou z tých
istých dôvodov, patrí pri
skončení pracovného pomeru
odstupné v sume najmenej dvoj-
násobku jeho priemerného
mesačného zárobku. Ak pra-
covný pomer zamestnanca trval
u zamestnávateľa najmenej päť
rokov, patrí mu odstupné v su-
me najmenej trojnásobku jeho
priemerného mesačného zárob-
ku.

Vyššie odstupné nad tento
nárok vyplýva z uzatvorenej
Kolektívnej zmluvy.

V priebehu rokov 2006 a 2007 boli vo výrobni vinylchloridu zreali-
zované dve významné investičné akcie ekologického charakteru:
„Riešenie odplynov výroby EDC/VC I. etapa“ a „Zníženie obsahu
chlorovaných uhľovodíkov v odpadných vodách z výroby EDC
a VCM“.
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Cieľom prvej investičnej akcie
bolo zníženie emisií znečisťujúcich
látok vypúšťaných z prevádzky výro-
by dichlóretánu (EDC). Projekt
stavby riešil odvádzanie celého
objemu emisií odplynu zo syntéz-
nych reaktorov EDC na termickú
likvidáciu. Po overení funkčnosti
zariadenia prebiehala na základe
povolenia od júla 2006 skúšobná
prevádzka. Jej výsledky potvrdili ús-
pešnosť technologického riešenia

Zákonník práce
II. časť

PORADŇA

Ak máte nejaké otázky o no-
vom Zákonníku práce, doručte
ich do redakcie NOVÁCKEHO
CHEMIKA.

MENEJ  EMISIÍ  VO  VZDUCHU  AJ  VO  VODE

a preukázali plnú funkčnosť zaria-
denia. Zariadenie bolo uvedené do
trvalej prevádzky 1. júna 2007.

Cieľom druhej investičnej akcie
bolo zníženie obsahu chlórovaných
uhľovodíkov v odpadových vodách
z prevádzky výroby dichlóretánu
a vinylchloridu z dichlóretánu tak,
aby boli dosiahnuté legislatívou
predpísané limity obsahu 1,2
dichlóretánu v odpadných vodách
odvádzaných z prevádzky.

Od roku 1992 sú čistené odpa-
dové vody z uvedenej prevádzky
destiláciou priamou parou v zaria-
dení na stripovanie odpadových
vôd. Toto zariadenie však nebolo
schopné dosiahnuť prísne legisla-
tívne limity preto bolo doplnené za-
riadením na dostripovávanie odpa-
dových vôd. Skúšobná prevádzka
sa začala 15. januára 2007. Zaria-
denie je v chode nepretržite v zaťa-
žení podľa množstva odpadných
vôd bez závažnejších porúch. Vý-
sledky skúšobnej prevádzky preu-
kázali plnú funkčnosť zariadenia.

vedúci Závodu plasty
Ing. Juraj BELLUŠ

Dominantný pohľad na elek-
tráreň ENO Zemianske Kos-
toľany, jej charakteristický reliéf
komínov a chladiacich veží, sa
zmení. V areáli ENO totiž búrajú
60 metrov vysokú chladiacu
vežu číslo tri. Je v prevádzke od
roku 1956 a zabezpečovala chla-

denie prevádzkovej vody v naj-
staršej časti elektrárne. Veža už
doslúžila, jej funkciu prevzali ďal-
šie dve chladiace veže a preto
už v roku 2005 rozhodlo vede-
nie ENO o jej likvidácii.

Museli však hľadať vhodný spô-
sob jej zbúrania. Najčastejšie
používaný odstrel museli vylúčiť,
pretože v jej tesnej blízkosti sa
nachádzajú ďalšie objekty, aj inži-
nierske siete, rozvody, potrubné
mosty a železničná vlečka, ktoré by
výbuch mohol poškodiť. Preto zvo-
lili spôsob postupného rozobera-
nia jej stien pomocou hydraulic-
kých drviacich čelustí a strihacích
nožov, zavesených na mobilnom
žeriave. Steny strihajú po obvode
tak, aby výškový rozdiel búranej a
nebúranej časti nepresiahol päť
metrov. Mohlo by totiž dôjsť k ne-
stabilite steny a samovoľnému
zrúteniu niektorej časti.

Vzniknuté železobetónové suti-
ny ešte podrvia a takto vytvorený
recyklát použijú na zasypanie hlbo-
kej vane, ktorá bola súčasťou chla-
diacej sústavy veže. Podľa
predbežných informácií práce by
mali ukončiť do 15. decembra
2007. - pr -

Likvidujú chladiacu vežu

Pohľad na stripovaciu kolónu odpadových vôd vo výrobni EDC/VC
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vať obrovský komplex VC-B, teda výroba
vinylchloridu z benzínu, podnik potrebo-
val rozšíriť úsek investícií. Vybrali aj jeho.
Trochu sa aj zľakol, veď investičiar má
obrovskú zodpovednosť. Našťastie mal
dobrých kolegov, ktorí mu v začiatkoch
veľmi pomohli. Rád spomína na skúse-
ného pána Petrisku, Janka Tomíka, Ivana
Mayera, aj prvého šéfa Stana Gajdoša a
v neposlednom rade aj vtedajšieho
námestníka pre investičnú výstavbu
Ernesta Baláža.

Objem investícií bol na tú dobu
obrovský, 880 miliónov korún. A potom
ešte prišli doplnky, vyvolané investície.
Nečudo, že investičná výstavba bola
neustále pod drobnohľadom. Nastúpil
ako samostatný referent so špecializá-
ciou na strojno-technologické zariade-
nia. Jeho prvou stavbou, za ktorú mal
zodpovedať vo svojej oblasti, bolo rozši-
rovanie prevádzky na III. cechu, v náväz-
nosti na VC-B. Bolo treba vybudovať

Do rodiny nováckych chemikov sa
Cyprian Beliansky v roku 1964 dostal
tak trochu z úradnej moci, na umiesten-
ku. Skončil SPPŠ strojnícku v Partizán-
skom a takí odborníci boli v tom čase
všade žiadaní. Skôr si myslel, že sa
uplatní v obuvníckom priemysle. Mal by
to z Kolačna, odkiaľ pochádza, bližšie. Aj
témou jeho maturantskej diplomovky
bola gumovačka pôt obuvi. Riešil na nej
funkciu čerpadla. Napokon rôzne čer-
padlá našiel aj v chemickej.

Začal na treťom cechu ako údržbár
čerpadiel a kompresorov, kde sa spra-
covávalo PVC, začala vyrábať podlahovi-
na. Už vtedy sa začalo hovoriť o nových
investíciách. Ešte netušil, že sa na nich
bude podieľať. Zatiaľ sa len dobre
oboznámil s vtedajším technickým zaria-
dením. Majstri sa rýchle presvedčili, že
Cyprian je šikovný, že si vie poradiť v kaž-
dej situácii. A keď už tie veľké investície
v roku 1989 skutočne prišli a začali sta-

povedal, kolegovia sa na neho podozrie-
vavo pozreli. Šedivé vlasy síce už má, ale
na sto rokov veru ešte nevyzerá. Spoloč-
ne sa zasmiali, keď im povedal, že stovka
je vlastne súčet. V tomto mesiaci sa
dožil 60-tych rokov a je tomu zároveň 40
rokov, čo prekročil brány chemickej. Bol
čerstvým maturantom, začínal ako elek-
troúdržbár na druhom cechu. Nestačil
sa tam ani ohriať a už mal doma povolá-
vací rozkaz. To bola tá nevýhoda, že mu
zle vychádzajú roky. Po vojenčine sa vrá-
til, ešte tri roky behal s brašňou po
cechu a potom ho prevelili na rozvodňu.
Netrvalo dlho a stal sa z neho majster.
Ním je doteraz. A bude musieť byť ešte
dva roky. To kvôli ministrovi Kaníkovi.
Inak by sa s fabrikou už lúčil...

Obliekol si teplý pracovný kabát.
Každú nočnú musí prejsť celú pre-
vádzku. Na vlastné oči sa presvedčiť či
je všetko v poriadku. V noci bez baterky
a v tichu popočúvať transformátory, roz-
vody, či niekde neprskajú, nesršia, to je
najlepšia prevencia. Z takých malých
iskričiek môže vzniknúť veľký požiar a ko-
pa roboty. Vzal do ruky prilbu, potom ju
položil späť na skriňu. Predpis-
nepredpis, je zima. Nasadil si na hlavu
baranicu. Sadol opäť na bicykel. Spo-
menul si, že nedávno jeden sa pod ním
zlomil. Prechádzal koľajiskom naraz sa
ocitol na zemi. Slabá konštrukcia. Zvarili
ho a spevnili lešenárskou trubkou. Nikto
na nňom nechce chodiť, je ťažký...

Na rozvodňu ho prijímal skúsený ve-
dúci Marián Habšuda. Rozvážny muž,
s neodmysliteľnou fajkou. Od neho sa
veľa naučil a zistil, že škola a prax sú dve

Priskoro sa začala zima, pomyslel si
Marián Škraban, zmenový technik ener-
getiky, keď večer pred nočnou zmenou
vystúpil z autobusu a do tváre mu vietor
vmietol studené vločky snehu. Ešte nie
je ani polovica novembra...O chvíľu už
sedel na svojom služobnom bicykli. Roz-
vodňa “stovka“, je najvzdialenejšie pra-
covisko. Priamo pod komínmi elektrárne.
Kolega Janko Svitok mal pre neho priaz-
nivú správu. Práve skončila asi
šesťhodinová GRE-čka teda, garatova-
né obmedzenie odberu elektrickej ener-
gie. Museli odstaviť jednu karbidovú
pec, aby v špičke ušetrili 35 MW. Ale
už je všetko v normále, fabrika, aj karbid-
ka beží naplno. A to je lepšie, ako
sústavne sledovať odber. Za prekroče-
nie aj o niekoľko kilowattov sú pre pod-
nik mastné pokuty a môžu byť aj zosob-
nené...

V kancelári s dvomi blikajúci obrazov-
kami počítača čoskoro osamel. Na
zmene sú ešte traja kolegovia, obsluha
vo velíne. Prezrel si záznamy, urobil
počiatočnú papierovú robotu, prekon-
troloval v počítači okamžité odbery
a prietoky. Nemá totiž na starosti len elek-
trinu, ale aj vodu, paru, kondenzát, ba
musí strážiť čistotu odpadových vôd. Ak
sa čísla odchyľujú od normálu už sú
„fofry“.

Najradšej by bol, keby nočná zmena
prebehla čo najpokojnejšie. Nevie totiž,
či si stihne doma v Nitrianskom Rudne
chvíľu pospať, pretože popoludní v re-
kreačnom stredisku vo Chvojnici budú
mať posedenie. On tam nemôže chýbať,
oslavuje stovku. Keď to prvý raz žartom

na kanalizačnom poklope. Ozval sa
veľký výbuch. Nebyť ramena žeriavu, bol
by liatinový poklop trafil jedného z mon-
térov. Ale nejaká skalka sa k nemu
dostala. Zoskočil dolu a od strachu
bežal ako zmyslov zbavený. Zastavil ho
až betónový plot. Nebola to ich chyba,
že sa v kanalizácii nahromadili výbušné
plyny...

Také rozsiahle investície ako v minu-
losti už v súčasnosti nie sú. Skôr ide
o zmenu produkcie, zavedenie nového
výrobku a predovšetkým ekologické stav-
by. V takejto veľkej fabrike je stále čo
vylepšovať. Za posledných desať rokov
ich bolo ďalších sedem, na ktorých sa
podieľal. Acetylenické alkoholy, Nova-
mal. Do konca roka budú kolaudovať
stavbu Resaturácia kyslých vôd. Spolu
na nej pracoval aj s kolegami Ing. Janom
Priečkom, Jožom Pittnerom, Stanom
Solčanským. Oslavovať nebudú. Iba tak,
pracovne. Nie je to zasa taká veľká stav-
ba. Možno mu stisnú pravicu kolegovia
strojári, s ktorými sa delí o stavby. Maroš
Bobok, s ktorým sedí v kancelárii, či
ďalší strojár Ing. Edo Luermann...

Manželka Milka, učiteľka fyziky na
základnej škole v Partizánskom kde
bývajú, je už na dôchodku a môže viac
času venovať dvom vnučkám štvrtáčke
Kristínke a prváčke Monike. Čoskoro
bude mať aj on viac voľna. Ešte necelý
rok. Konečne bude môcť dokončiť
rekonštrukciu starorodičovského domu
v Kolačne. A možno sa tam raz aj
presťahuje.

- Paľo Uhlík -

hlavný výrobný objekt polymerizácie VC,
chladiacu a čpavkovú stanicu. Práca ho
naplno pohltila, medzi montérmi sa pohy-
boval ako ryba vo vode. Ani jeden pro-
jektant nedokáže vyriešiť dopredu každý
technický problém. On často už dopre-
du vyčítal z technických výkresov, kde
treba projekt opraviť, prispôsobiť. To
bola jeho starosť zvolať projektanta
a technológa. Vedel im poradiť, ak bolo
treba prepojiť nejakú technológiu, obísť
dôležitý uzol. Veru neraz to montérom
nakreslili na bielu stenu, aby vedeli ako
majú pokračovať. Nebolo času pre-
kresľovať dokumentáciu. Termíny boli
neúprosné, postup pri výstavbe sledova-
la vláda. Zmeny často iba zapísal do sta-
vebného denníka, už boli hotové...

Keď sa teraz prechádza po fabrike,
takmer miesta, kde by sa ako investičiar
na nejakej časti nepodieľal. Napočítal, že
do roku 1997, kedy ho vymenovali za
vedúceho technického pracovníka zod-
povedného za strojnú časť investícií, sa
ako stavebný dozor a potom s plnou zod-
povednosťou ako stavbyvedúci zabez-
pečoval realizáciu 26 stavieb a rôznych
zariadení. Bola medzi nimi čistička odpa-
dových vôd, výstavba teplovodu, vzdu-
chová stanica, štiepiaca pec EDC,
výmenník ľahkého benzínu, sklad kvapal-
ného dusíka, rekuperácia odpadného
tepla, rekonštrukcia kanalizácie...

V súvislosti s kanalizáciou si spomína
na problém, ktorý nechtiac spôsobili
jeho montéri. Zvárali potrubie na techno-
logickom moste. Nejaká zablúdená iskra
presne trafila do manipulačného otvoru

veci. Veď kto by ho v škole naučil, že naj-
lepšie je ak si povinné revízie elektroza-
riadení robia tí ľudia, ktorí ich obsluhujú.
Aj on to teraz chlapom vždy prízvukuje.
Oplatí sa dôsledne vyčistiť od prachu,
vhkosti všetky spoje, zbernice,
podoťahovať kontakty. Porucha potom
tak často neprekvapí. Ale aj s terajšími
šéfmi veľmi dobre vychádza. S vedúcim
odboru energetika Jankom Dobrotkom,
aj riaditeľom celého úseku UEIT inžinie-
rom Marošom Hluzákom. Sú vlastne
kamaráti, inak to medzi energetikmi asi
ani nemôže byť...

Zazvonil mobilný telefón. Ani nezosa-
dol z bicykla. Volal Ďurčo zo závodu Ché-
mia. O chvíľu začnú oplachovať dva auto-
klávy. Zobral to na vedomie. Vypúšťanie
vody po opláchnutí môže ovplyvniť hod-
noty odpadových vôd. Bude v strehu.
Telefóny. Tie vedia nahnevať. Rozdrnčia
sa pri každej poruche, keď majú najviac
roboty. Každý chce vedieť čo sa deje.

V takej chvíli zvedavcom odpovedia, že
v Kujbišove spadol remeň s generáto-
ra. Znie to učene a aj dôležitá pani
sekretárka, ktorej zhasne svetlo, sa upo-
kojí...

Už sa teší na víkend. Opäť príde
dcéra Zuzka s vnúčatami. Je ich päť. Sú
pre neho najväčší poklad. Ako darček
mu Zuzka, Dávidko, Päťko ba aj trojroč-
ná Marienka namaľovali obrázky. Iba
polročná Barborka ešte nevie kresliť.
Doprial by už potomka aj druhej, ešte slo-
bodnej dcérke Katke. Základ je rodina.
Váži si manželku Martu, s ktorou sa
zobrali po trojročnej známosti presne na
jeho narodeniny 8. novembra 1973.
Obaja chodili na zmeny a keď boli deti
malé snažili sa zariadiť si to tak, aby bol
vždy niekto doma...

Nočná zmena naozaj prebehla bez
problémov. Svoju stovku môže ísť spo-
kojne osláviť...

- Paľo Uhlík -

Mariánova stovka

Investičiar
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Zmenový technik Ján Svitok (sedí) pri preberaní zmeny od Mariána Škrabana.
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Zaujímavú výstavu, pod názvom Kamenný herbár pripravilo v minu-
lých dňoch Hornonitrianske múzeu v Prievidzi. Predstavilo vyše sto
fosílnych odtlačkov treťohorných rastlín listov, i plodov, v porovnaní
s vylisovanými listami ich v súčasnosti rastúcimi príbuznými druhmi.

Ženský
hlas

Kotva
(nem.)

niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

BLAHO�ELÁME
25 rokov práce

30 rokov práce

35 rokov práce

40 rokov práce

50 rokov veku

55 rokov veku

60 rokov veku

ODCHOD DO DÔCHODKU

-redakcia-

Ján RAKOVSKÝ (ORVaBP)
František PETRISKA (Z.plasty)
Ferdinand CIGÁNIK (Z.plasty)

Ján BLAHA (Z.karbid)

Jozef HÝROŠŠ (Z.plasty)

František KIŠŠ (Z.plasty)

Jaroslav KURINEC (Z.plasty)
Daniel FÁBER (Odb.logistiky)

Alena JAVORČEKOVÁ (ORK)
Viera JELŠICOVÁ (ORK)

František GROLMUS (Z.plasty)
Antonín ŠPONIAR (Z.karbid)

Marián ŠKRABAN (ved.ÚEaIT)
Ing. Vladimír KMEŤ (Z.chémia)

František KIŠŠ (Z.plasty)

Stena
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Team

Sú
zavesení

4. časť
tajničky

Rady chemikov navždy opustili:

(dňa 3.10.2007
vo veku 77 rokov)

(dňa 29.10.2007
vo veku 57 rokov)

(dňa 29.10.2007
vo veku 73 rokov)

Ernest CIBULKA

Viera FILLOVÁ

Ivan HOGAJ

-rch-

Navždy nás opustiliKamenný  herbár

Fosílie pochádzajú z rozsiahlej,
približne 8 700-kusovej zbierky,
ktorú múzeum vlastní. Našli ich
v podložných a nadložných horni-
nách Handlovsko-nováckej uhoľnej
panvy. Získali ju v minulých desať-
ročiach aj za pomoci baníkov. Pri
spracovávaní zbierky, porovnáva-
ním výsledkov na medzinárodnej

úrovni, pracovníci múzea determi-
novali až 140 druhov flóry, ktorá na
hornej Nitre rástla približne pred
15 miliónmi rokov.

Okrem bežných druhov pale-
oflóry, akými sú aj dnes rastúce,
málo zmenené porasty bukov, du-
bov, javorov, briez, borovíc a smre-
kov, sa zachovali aj odtlačky už

ŠPZ
Martin

Usadlosť

Balkán.
miera

3. časť
tajničky

2. časť
tajničky

Dojnica

vyhynutých, alebo len veľmi zried-
kavých rodov, ako jedľovec, či
metasekvoja. Ďalšou skupinou sú
rastliny, rastúce len v tropických
oblastiach, napríklad vavrín, litsea,
magnólia, tumel, bumélia a ďalšie.
Dokazuje to, že v tom čase pano-
vala v tomto regióne teplejšia klíma.
Z týchto stromov, ktoré rástli a hro-
madili sa v rozsiahlom rašelinovom
jazere s miocénnym pralesom,
vďaka neskorším horotvorným
pohybom potom vznikli ložiská hne-
dého uhlia a lignitu, ktoré dnes baní-
ci dobývajú.

(Text a foto: prš)



7

obchod so zmiešaným tovarom
vdovy Malvíny Wlčkovej a tehelňa
Rudolfa Bocka. Notár 28. októbra
1942 o tejto obci napísal, že Židia
tu „v posledných rokoch živorili už
len na svojich pozemkoch, vykoná-
vajúc sami s členmi rodiny všetky
poľné a domáce práce“. Okresné
živnostenské spoločenstvo, ktoré
registrovalo všetkých podnika-
teľov, evidovalo v závere roku 1942
v okrese Prievidza z 1729 živnost-
níkov „ešte“ 5 židovských podni-
kov. Aj tie však čakala arizácia
alebo likvidácia. V Laskári Židia
nežili od roku 1882. Židovské oby-
vateľstvo, zbavené majetku, osob-
ných vecí a napokon aj možnosti
zarobiť si na živobytie sa stalo
príťažou spoločnosti. Štát ústav-
ným zákonom rozhodol o ich vy-
sťahovaní. A tak novácky notár
v októbri 1942 mohol už len kon-
štatovať: „Rodiny tieto boli už od-
transportované“. V Horných Lelov-
ciach bol už konkrétnejší: „Potomci
rodiny Wlček, Laufer a Känzler boli
v roku 1942 odtransportovaní za
štátne hranice“. Dnes aj vieme
kam. Domov sa nikto z nich už
nevrátil. - Erik Kližan -

Dnes pokračujeme v mapovaní
posledných okamihov Židov v No-
vákoch. Opatrenia vlády, smerujú-
ce k vyvlastneniu židovského ma-
jetku a vytlačeniu Židov zo slobod-
ných povolaní, prijímala väčšina
obyvateľstva, žiaľ, väčšinou s uspo-
kojením. Napríklad v októbri 1940
okresné noviny Náš kraj informoval,
že „pokresťančovanie pokračuje“
aj v Novákoch. Obchod so škridlou
a krytinou firmy Markusa Toma-
schoffa prevzal správca Jozef Ško-
pec. Toto bol jeden z dvoch prípa-
dov dosadenia dočasných správ-
cov do bývalých židovských do-
mov. Ale aj tento obchod mal byť
pripravený na likvidáciu. Spolu
s ním i ďalšie: obchod so staveb-
ným materiálom a drevom Alexan-
dra Bocka, obchod so zmiešaným
tovarom Samuela Känzlera, šitie
ženských a detských šiat Reginy
Bockovej, živnosť obchodovania
s obilím Jozefa Rosenzweiga a mlá-
tenie obilia Andora Bocka. V au-
guste 1941 nebol z nich arizovaný
ešte ani jeden. V Horných Lelov-
ciach úrady nariadili likvidáciu troch
živností: obchod so zmiešaným
tovarom Leopolda Laufera,

Kalendárium
1.12.1792

1.12.1892

2.12.1927

5.12.1912

5.12.1937

9.12.1892

10.12.1922

11.12.1972

11.12.1972

12.12.1937

13.12.1872

13.12.1992

15.12.1952

16.12.1952

17.12.1927

18.12.1947-

23.12.1907

24.12.1627

26.12.1922

26.12.1927

27.12.1967

29.12.1907

31.12.1847

- narodil sa František
Xaver Márci, cirkevný hodnostár,
pôsobil v Novákoch

- narodil sa v Oslanoch
František Polónyi, rehoľný kňaz,
pedagóg

- narodil sa v Ráztočne
Elígius Hromada, VŠ pedagóg, les-
nícky ekonóm

- narodila sa Hela
Volanská, prozaička, nútene inter-
novaná v Novákoch

- zomrel Jur Czeisel,
osvetový pracovník, prekladateľ,
pôsobil v H. Vesteniciach

- narodil sa v Oslanoch
Eduard Néčei, titulárny arcibiskup

- narodila sa Zuzana
Šimkovicová, učiteľka, fyzička,
pôsobila vo Valaskej Belej a Čavoji

- zomrel Štefan Haga-
ra, redaktor, popularizátor vče-
lárstva, pôsobil v Prievidzi

- zomrel Jozef Murgaš,
pedagóg, včelár, pôsobil v Nevi-
dzanoch a Valaskej Belej

- zomrel v Bojniciach
Karol A. Medvecký, kňaz, historik,
národovec, pôsobil v Bojniciach

- narodil sa Ján Kasala,
kňaz, pedagóg, sociálny pracovník,
pôsobil v H. Vesteniciach

- vysvätenie fary v Če-
reňanoch

- otvorená prvá mater-
ská škola v Z. Kostoľanoch

- zriadený drevársky
podnik Žiara v Pravenci

- vykoľajil sa nákladný
vlak na trati Handlová Prievidza

narodil sa v Handlo-
vej Karol Dobiaš, futbalista, Majster
republiky a Európy

- narodil sa v Hradci
Štefan Drozd, cirkevný hodnostár,
literárny historik

- zomrel v Bojniciach
Stanislav Turzo, stoličný hod-
nostár, zemepán

- posviacka Orlovne
v Koši

- narodil sa František
Hnídzik, ovocinár, šľachtiteľ, pôso-
bil v Bojniciach

- zomrel Jakub Vene-
ny, maliar, učiteľ, narodil sa v Pra-
venci, pôsobil v Šútovciach, Koši
a Kľačne

- narodil sa Ladislav
Lorenc, kryptograf, knihovník, pôso-
bil v Prievidzi

- posledná zmienka
o papierni v Dolnom Kamenci

(Za hrsť histórie, XLIV. časť)

Vyšetrovanie vlaňajšieho tra-
gického prievalu rozbahnených
nadložných hornín v Bani Nová-
ky, pri ktorom zahynuli štyria baní-
ci už Obvodný Banský úrad
(OBÚ) ukončil a v závere minulé-
ho mesiaca zverejnil. Vyšetrova-
cia komisia zistila v jednom prí-
pade porušenie zákona a ďalších
desiatich predpisov. Minister
hospodárstva SR Ľubomír
Jahnátek, ktorý sa prišiel obozná-
miť s výsledkami to komentoval
tak, že zodpovední pracovníci
baní pracovali viac rutinným spô-
sobom. Možno aj preto nezreali-
zovali dve prieskumné vrty, ktoré
boli súčasťou schvaľovacej doku-
mentácie k ťažbe v predmetnom
stenovom porube a spoliehali sa
iba na predchádzajúci prieskum.
Zároveň však minister konštato-
val, že ani dodržanie všetkých
predpisov, by asi nebolo zabráni-
lo prievalu.

Predseda Obvodného ban-
ského úradu (OBÚ) Bohuš
Sliacky, totiž informoval, že podľa
výsledkov vyšetrovania hlavnou
príčinou prievalu boli nepriaznivé
geologické faktory, pôsobiace
v nadloží uhoľného sloja. Poruše-
nie predpisov, spočívajúcich
v nie správnom zhodnotení situá-
cie, síce ovplyvnili rozhodovací
proces pri riešení krízovej situá-
cie v postihnutom stenovom
porube, avšak priamo neo-
vplyvnili príčiny a priebeh prieva-
lu. Sliacky zdôraznil, že organizá-
cia sa pred tragédiou snažila via-
cerými opatreniami zamedziť pre-
nikanie zvodnených hornín do
pracovných priestorov, ktoré sa
však ukázali ako neúčinné. Preto
sa rozhodla riešiť situáciu zásad-
ným spôsobom, vyrazením novej
chodby, takzvanej obtínky, kto-
rou by skrátili stenový porub a vy-
nechali časť sloja, kde dochá-
dzalo k prienikom zvodnených
nadložných ílov. Tento zámer sa
už nepodarilo zrealizovať, pre-
tože došlo k prievalu.

Komisia OBÚ si počas vyše-
trovania vypočula 55 svedkov
a desiatky zaznamenaných tele-
fonických rozhovorov a vyžiadala
posudky od nezávislých odborní-
kov zo Slovenska, Českej repub-
liky i Poľska. Vyšetrovací spis má
971 strán textu, vrátane výpoč-
tov, grafov a tabuliek, 42 máp
a geologických rezov a 50 foto-
grafických príloh. (pre)
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Osudy nováckych Židov II.SKONČILO VYŠETROVANIE

TRAGÉDIE

Abrahámoviny Základnej umeleckej školy

rokmi ich bolo len niekoľko.
„Začínali sme veľmi skromne.
Vtedy sa učilo v dnešnom kláštore.
Okrem tried sme učili aj na chod-
be, kúrilo sa vo veľkej peci. Cez
zimu sme učili v kožuchu a striedali
sme sa chvíľu v triede, potom na
chodbe,“ spomínala na počiatky
ZUŠ v Novákoch bývalá riaditeľka
Margita Mihálová. Napriek často
ťažkým podmienkam škola vycho-
vala desiatky absolventov, ktorí
našli uplatnenie v oblasti umenia
doma i v zahraničí. A čo prianie do
budúcna? „Budeme si priať, aby
sme mali vo všetkých odboroch čo
najviac žiakov,“ dodáva Z. Ducho-
ňová. - Erik Kližan -

V piatok 26. októbra 2007, pri
príležitosti osláv 50. výročia hudob-
ného školstva v Novákoch sa spo-
mínalo aj na dávnu minulosť. „Mysl-
ím si, že cesta umeleckej ško-ly k
dnešku bola pekná, pretože no-
vácka škola vychovala veľa šikov-
ných žiakov, ktorí sa venujú umeniu
profesionálne a veľa ich je veľmi
vnímavými konzumentmi umenia,“
zhodnotila uplynulých 50 rokov ria-
diteľka ZUŠ v Novákoch Zdenka
Duchoňová. Škola je od minulého
roku plne organizovaná, keď k hu-
dobnému, výtvarnému a tanečné-
mu odboru pribudol aj literárno-
dramatický. Dnes ich navštevujú
viac ako tri stovky žiakov. Pred 50.

Dve veľké triedy, riaditeľňa a jedna malá miestnosť v kláštore.
Takto začínala v Novákoch hudobná škola. Písal sa rok 1957. Dnes,
v roku 2007 je situácia Základnej umeleckej školy (ZUŠ) iná.
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stretnutiach až v 13 zápasoch o ví-
ťazovi rozhodol rozdiel jedného
gólu. V 21 odohratých stretnutiach
sa o celkovom víťazovi turnaja roz-

Turnaja sa zúčastnilo sedem
družstiev dielenských výborov, ktorí
odohrali zápasy každý s každým.
V kvalitných a vo vyrovnaných

Športová komisia pri Základnej organizácií NCHZ, a.s. Nováky uspo-
riadala pre odborárov NCHZ, LARF NOVA a Global Services v športovej
hale v Prievidzi 7. ročník halového turnaja v malom futbale o pohár pred-
sedu základnej organizácie a generálneho riaditeľa NCHZ, a.s. Nováky.

ČIERNA KRONIKA

Víťazné družstvo ZO NCHZ : zľava Ivan MALÍK, Milan BARTOLEN, Milan
SCHNIRCZ, ktorý bol aj víťaz v súťaži jednotlivcov. foto: mh

Aj v súťaži jednotlivcov sa dari-
lo naším kolkárom. Víťazstvo a 1.
miesto získal náš kolkár odborár

Turnaja sa zúčastnilo 5 trojčlen-
ných družstiev v oboch kategó-
riách.

V súťaži žien sa hádzalo 60
hodov združených a víťazom sa
stala usporiadajúca ZO Slovnaft
s počtom 604 bodov. Družstvo
žien ZO NCHZ skončilo na 4.
mieste s počtom 452 bodov.

V súťaži jednotlivkýň zvíťazila
Martina Ozábalová zo Slovnaftu
Bratislava s počtom bodov 245.
Z našich žien sa najlepšie umiestni-
la Ing. Emília Šestáková na 8.
mieste so 166 bodmi.

V súťaži mužov sa hádzalo 100
hodov združených a víťazom sa
stali naši kolkári ZO NCHZ, a.s.
Nováky s celkovým počtom bodov
1 186.

Športová komisia pri ZO Slovnaft Bratislava, a.s. usporiadala dňa 20.
októbra 2007 v kolkárni na Pasienkoch 1. ročník ,, Turnaja priateľstva“
mužov a žien v kolkoch.

Turnaj  priateľstva  v  kolkoch
Milan Schnircz s 415 bodmi, ktoré-
mu dobré sekundovali Milan Bar-
tolen na 5. mieste s 393 bodmi
a Ivan Malík s 378 bodmi na 7.
mieste.

podpredseda ZOIvan Grnáč,

7.  ročník  halového  turnaja  v  malom  futbale

O pohár predsedu ZO a GR NCHZ hodlo až v poslednom zápase tur-
naja.

turnaja
bol vyhlásený Valent Bobok Global
Services.

turnaja
boli spoločne Peter Gaži a Andrej
Ďurta obaja z Global Services,
ktorí strelili po 4 góly.

turnaja bol

Najlepším brankárom

Najlepšími strelcami

Najlepším hráčom

Víťazné družstvo ZO Global Services, a.s., zľava horný rad: M. Šuba - generálny riaditeľ NCHZ, a.s., Ľ. Uhlár - vedúci
družstva, I. Juhás, J. Sedlák, M. Rybnikár, P. Gaži, S. Urbánek, M. Krajčík - výrobný riaditeľ NCHZ, a.s., P. Král predseda
ZO, zľava dolný rad: I. Krško, A. Ďurta, B. Bobok, Ľ. Oršula, P. Bušík.

Generálny riaditeľ M. ŠUBA odo-
vzdáva cenu najlepšiemu hráčovi
R. HABRMANOVI z DV-ZCH 1.

vyhlásený Rudolf Habrman z DV -
ZCH 1.

Vecné ceny pre najlepších jed-
notlivcom a víťazné kolektívy, ktoré
zabezpečilo vedenie a.s. a základ-
ná organizácia, odovzdali predse-
da ZO p. Král a generálny riaditeľ
NCHZ, a.s. Nováky Ing. Šuba.

Predseda ZO p. Král poďakoval
všetkým zúčastneným športovcom
odborárom za kvalitné športové vý-
kony, za organizáciu a zdarný prie-
beh turnaja organizačným pracov-
níkom p. V. Hegovi, Z. Šovčíkovi
a Ing. Gabriele Mišeje, rozhodcom
P. Kollárovi, J. Sliepkovi, MUDr. V.
Mundierovi za zdravotný dozor
a pracovníčkam podnikového stra-
vovacieho zariadenia za výborný
guláš.
podpredseda ZO a predseda ŠK

Ivan Grnáč

Večerná lúpež

Smrť na prechode

Ako zločin lúpeže kvalifikovali policajti
čin, ktorý vykonali dvaja neznámi pá-
chatelia. Tí využili tmu a na jednej z prie-
vidzských ulíc prepadli 25-ročnú ženu.
Odcudzili jej peňaženku s hotovosťou,
bankovými kartami a osobnými doklad-
mi. Po lupičoch sa pátra.

Priamo na vyznačenom prechode
pre chodcov v Bojniciach zrazil vodič
Peugeotu 206 61-ročnú ženu. Chodky-
ňa na následky zranení zomrela. Vodiča,
ktorý jej nedal prednosť, policajný vyšet-
rovateľ stíha za prečin usmrtenia. Hrozí
mu trest 2-5 rokov. (erk)

Kúpim

Predám

chalupu, prípadne záhradu,
môže byť aj s chatkou, v okolí Prievidze.
Kontakt: 0908141914.

FORD SIERRU 1.8 TD,
rok výroby 1992, 199 000 km, čerstvá
STK, nové rozvody, ramená a nový olej.
Cena dohodou. : 0908 706 340Kontakt

INZERCIA


