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Najmladšia finalistka z
Opatoviec nad Nitricou,
ktorá podľa slov riaditeľky
súťaže M. Hvojníkovej," ... je
najskromnejšia, nekonflikt-
ná, prispôsobivá a kamarát-
ska."

Lea chce pokračovať
v modelingu, je fotogenická
a jej koníčkom je orientálny
tanec, ktorý predviedla aj vo
voľnej disciplíne.

(pokračovanie na 3.strane)

Novácke chemické závody sa zaradili medzi päticu naj-
spoľahlivejších dodávateľov U.S. Steel Košice. Stalo sa tak v rámci spo-
ločenského večera pod názvom ,,Outstanding Supplier 2007“ so
zástupcami takmer 50 dodávateľských firiem v Košiciach. ,,Vážime si
tvrdú prácu našich dodávateľov, ktorá priniesla pôsobivý vzostup a vzá-
jomné pozitívne výsledky.

Našimi spoločnými cieľmi sú zame-
riavať sa na bezpečnosť, kvalitu, zá-
kaznícky servis a produktivitu. Sme
potešení, že vy, ako dodávatelia U. S.
Steel, ste si osvojili tieto ciele. Teší-
me sa na pokračovanie vašej podpo-
ry a zdieľanie úspechov,“ povedal
USS Senior Vice-President Christo-
pher J. Navetta.

Slávnostné stretnutie s dodáva-
teľmi sa v Košiciach uskutočnilo po
prvý krát, ale v sídle konzorcia v Pit-

tsburgu sa stali tradíciou. Prezident
U. S. Steel Košice George F. Babco-
ke chce na budúci rok rozšíriť rady
pozvaných hostí aj o dodávateľov srb-
ského závodu korporácie U. S. Steel
Serbia. Zmyslom týchto spoločných
večerov je poďakovanie popredným
dodávateľom a bližšie spoznávanie,
ktoré posilňuje vzájomné partnerstvo.

NCHZ boli podľa vedenia U.S.
Steel z historického hľadiska vždy
spoľahlivým a flexibilným dodáva-

Na základe dohody vedenia
NCHZ s Odborovým výborom
ZOOZ Chémia pri NCHZ bolo roz-
hodnuté, že

bude naďalej
poskytovať stravovacie služby pre
svojich zamestnancov ako súčasť
nášho podniku.

Plánovaná rekonštrukcia tohto
zariadenia sa bude realizovať vo
viacerých etapách.

riaditeľ UPKĽZ

„Podnikové stravo-
vacie zariadenie“

JUDr. Ing. Marián Karkuš

teľom, reagujúcim promptne na
zmeny v harmonogramoch dodávok
a požiadavkách. Zmenou železničnej
prepravy na kamiónovú dokázali
NCHZ zabezpečiť vývoz materiálu do
USSK bez dodatočných nákladov.
Bleskovo reagovali na každú požia-
davku bez ohľadu na čas či to bolo
večer, cez víkend alebo počas sviat-
kov. USSK nikdy nereklamovali kvali-
tu voči NCHZ, ktoré dodávajú vždy
včas a v poriadku všetky certifikáty
a dokumentáciu požadovanú ako
súčasť dodávky chemikálií. „Spolu-
prácu medzi USSK a NCHZ hodno-
tím skutočne vysoko pozitívne. Som
rád, že medzi takými významnými
a veľkými firmami, ako sú USSK
a NCHZ, existuje dlhoročná a oboj-
stranne výhodná spolupráca. Pre
každú firmu je cťou, ak obdrží ocene-
nie od USSK ako jeden z najlepších
dodávateľov. Zaväzuje nás to,“ zhod-
notil spoluprácu s USSK generálny
riaditeľ NCHZ Miroslav Šuba a do-
dal: „Aj napriek tomu, že sme prevzali
ocenenie ako jeden z najlepších
dodávateľov, myslím si, že vždy exis-
tuje priestor na zlepšenie a skvalitne-
nie dodávok. Absolútny ideál neexis-
tuje. Našou úlohou minimum je
udržať existujúci stav. Úlohou maxi-
mum je priblížiť sa k ideálu, či už for-
mou zlepšenia kvality dodávaných
výrobkov alebo ešte presnejším ´ti-
mingom´ dodávok.“ - sm -

císlo 9rocníkMesacník regionálnych zaujímavostí

Jednou z ocenených firiem boli aj Novácke chemické závody. Ocenenie
prevzal generálny riaditeľ Miroslav ŠUBA (vľavo). Foto:KT

Dve investičné akcie
ukončené

ANGOLSKÝ
ZAJATEC

Prvenstvo
Globálservisákov

MISS tvár
NCHZ

Lea PAVLÁKOVÁ

Oznam pre stravníkov

U.S. Steel  ocenil NCHZ

Otázka jubilantom
Vaša pracovná kariéra hovorí sama za seba.

Ako sa však plynutie života prejavilo na vašich záľubách?

Miroslav Šuba, generálny riaditeľ
Vek, pribúdajúce skúsenosti, a aj

povinnosti, menia človeku priority.
Ako chlapec z dediny na Považí som
vždy športoval. Stolný tenis, futbal,
ale bol som aj majstrom okresu v ša-
chu. Dodnes si rád pinknem ping-
pong. Mojou životnou láskou je však
oldie´s hudba, 60-te a 70-te roky. Aj
tu som sa však z diskodžekeja zmenil
na pasívnejšieho konzumenta. Sna-
žím sa ale, pokiaľ mi to čas dovolí,

nevynechať žiaden koncert v širšom okolí. Za posledný
mesiac to boli Uriah Heep a Nazareth .

Peter Král, predseda výboru odborov
Záľuby sa s pribúdajúcim

vekom a skúsenosťami určite
menia. Aktívneho športova-
nia ubúda, ale ostáva čas na
organizačné zabezpečenie, či
už v práci, alebo v obci Veľké
Kršteňany. Povinností okolo
rodinného domu pokiaľ čas
dovolí pribúda. Práca v zá-
hradke a včelárenie je dobrým
relaxom a vnúčatá, 3 vnučky

a 2 vnuci, vyplnia všetky voľné chvíle.

Jubilantom želáme pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a hlavne veľa, veľa lásky v rodinnom kruhu.
redakcia
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Obe boli zamerané na ekologi-
záciu výroby so zameraním na
zníženie prašnosti prevádzky, s cie-
ľom dodržať limitné koncentrácie
úletu TZL do ovzdušia a prašnosti
v pracovnom prostredí. V príprav-
nej fáze investičného procesu
bola na základe schváleného pro-
jektu pre stavebné povolenie poda-
ná žiadosť o poskytnutie finančné-
ho príspevku, ktorá bola schválená
v júni 2006 (vo výške 49,68 mil.Sk,
t.j.50% oprávnených nákladov).
Následne bol verejnou obchodnou
súťažou vybraný zhotoviteľ.

Prevažná časť stavebných
a montážnych prác sa robila počas
prevádzkovania výroby jestvujúcich
zariadení. Montáž technologických
zariadení, najmä v prevádzke výro-
by acetylénu, prebiehala vo výbuš-
nom prostredí, čo kládlo mimoriad-
ne náročné podmienky pre organi-
záciu prác, bezpečnosť a sa-
mozrejme aj výkon montážnych
prác. Aj preto boli rozhodujúce
montážne práce urobené počas
čiastočných, resp. úplných odsta-
vení výroby.

Veľkou neznámou bolo v našom
projekte aj to, že tak NCHZ ako
investor, tak aj zhotoviteľ Noving
Nováky realizovali projekt spolufi-

Áno, reč je o certifikáte systé-
mu environmentálneho manažér-
stva. Od roku 2002, kedy sme
prvý krát získali certifikát ešte
podľa starej normy, prešla naša
spoločnosť cestou udržiavania
a zlepšovania systému v oblasti
životného prostredia a taktiež pre-
chodu na novú normu. Funkč-
nosť systému bola a je pravidelne
preverovaná internými auditmi
a samozrejme aj externými, či už
dozorovým alebo recertifikačným
auditom. Platnosť posledného
certifikátu skončila 22. marca
2008 a na jeho opätovné získa-
nie bolo potrebné prejsť recertifi-
káciou.

Ten deň „D“ nastal a 17.-18.
marca 2008 si na nás
„posvietila“ audítorská spoloč-
nosť SGS, Slovakia, s.r.o. Košice
a vykonala audit, ktorým preverila
uplatňovanie požiadaviek normy
v našej spoločnosti. Predmetom
auditu bola najmä dokumentácia
EMS, vedená na OOŽPZ a pre-
verené boli vybrané procesy na
všetkých závodoch. Auditovaná
bola aj príprava pracovníkov na
Odbore rozvoja ľudských zdrojov
a expedícia na Odbore logistiky.

Samozrejme nemohol chýbať
ani audit u zmocnenca vedenia
NCHZ pre EMS, kde bola vyko-
naná kontrola dokumentácie
a preverené boli procesy pláno-
vanie systému, interné audity,
nápravné a preventívne opatre-
nia. Audítorky nevynechali ani
kontrolu úloh vyplývajúcich z od-
porúčaní a nápravného opatrenia
z auditu na závodoch Plasty
a Karbid vykonaného v októbri
2007. Potešujúce bolo ich kon-
štatovanie, že aj napriek zisteným
drobným nedostatkom vyslovujú
spokojnosť s uplatňovaním po-
žiadaviek normy v našej spoloč-
nosti. Záver auditu sa teda niesol
v duchu spokojnosti všetkých
zainteresovaných - audítorskej
spoločnosti a predovšetkým
vedenia podniku a zamestnan-
cov NCHZ. Dôvodom je potvr-
denie funkčnosti systému a z to-
ho vyplývajúce opätovné získanie
certifikátu systému environmen-
tálneho manažérstva podľa
normy ISO 14001:2004, ktorý
nám vystaví švajčiarska certifi-
kačná spoločnosť. Táto skutoč-
nosť je výsledkom systematickej
práce a snahy všetkých zamest-
nancov spoločnosti, za čo im
patrí poďakovanie.

, OOŽPZIng. Mária Martišková

ných prácach počas výroby, sa
v dohodnutých termínoch (predĺže-
ných o 3 mesiace z dôvodov zme-
ny projektu) podarilo k 31.3.2008
ukončiť skúšobnú prevádzku na

nancovaný z eurofondov po prvý-
krát. Hlavne počas prípravy sme
preto využívali skúsenosti koordi-
nátora. Samotné práce boli prie-
bežne monitorované štvrťročnými
správami, resp. fyzickými podrob-
nými kontrolami na stavbe po kaž-
dej žiadosti o úhradu zo strany
Ministerstva životného prostredia.

Napriek všetkým prekážkam, prí-
značným hlavne pri rekonštrukč-

Skúšobnou prevádzkou bol v I. štrťroku 2008 ukončený prvý pro-
jekt v NCHZ spolufinancovaný Európskou úniou. V rámci projektu
Zníženie emisíí do ovzdušia boli v závode Karbid realizované dve
investičné akcie, „Rekonštrukcia odprašovania výroby acetylénu“
a „Odprašovanie dopravy uhlíkatých surovín“.

oboch stavbách. Výsledky merania
úletov emisií do ovzdušia (cca
5mg/m oproti emisnému limitu
150mg/m ) preukázali jednoznač-
né zlepšenie oproti pôvodnému sta-
vu. Okrem prínosu pre zlepšenie
životného prostredia treba pripo-
menúť aj ekonomický prínos, ktorý
sa prejaví najmä v znížení poplatkov
za znečisťovanie ovzdušia.

3

3

Ing. Stanislav SOLČÁNI

Našou prioritou je uspokojova-
nie požiadaviek a potrieb zákazní-
kov a zabezpečovanie dodávok
tovarov a služieb v požadovanej
kvalite a načas.

Kontrole kvality surovín, medzi
produktov a výrobkov venujeme
neustálu pozornosť.

Kvalita väčšiny surovín bola na
úrovni predchádzajúcich rokov, čo
súvisí so stabilným portfóliom dodá-
vateľov. Tých významných pravidel-
ne hodnotíme a ich spôsobilosť
zabezpečiť požadovanú kvalitu pra-
videlne preverujeme dotazníkmi aj
dodávateľskými auditmi. Za zvlášť
dôležitú považujeme takúto kontro-

chádzajúcim rokom boli o 65% niž-
šie tiež náklady, ktoré sme museli
našim zákazníkom nahradiť za
nekvalitu reklamovaných výrobkov.

Je pozitívne, že pokles počtu
reklamácií sme dosiahli u všetkých
výrobkov, najvýraznejší bol v počte
uplatnených reklamácií na výrobky
organickej a malotonážnej chémie
závodu chémia - o 83% a za opráv-
nenú nebola uznaná žiadna z nich.
Výrazný bol tiež pokles reklamácií
na výrobky závodu plasty. Závod
karbid, ktorý máva na svoje výrobky
tradične najnižší počet reklamácií,
si tento trend udržal aj v uplynulom
roku.

Záverom možno konštatovať, že
v uplynulom roku naša akciová spo-
ločnosť dosiahla nielen rekordne
najvyšší obrat, ale tiež rekordne naj-
nižší počet reklamácií. Je to výsle-
dok práce celého kolektívu akcio-
vej spoločnosti, za čo patrí vďaka
Vám všetkým.

vedúca odboru riadenia kvality
Ing. Soňa Truchanová

lu u dodávateľov hromadných
a strategických surovín a materiá-
lov. Pomáha nám to zmapovať nie-
len schopnosť dodávateľa zabez-
pečiť stabilnú kvalitu dodávok, ale
aj znižovať počet analýz surovín.
V roku 2007 sme uplatnili na kvali-
tu štyroch surovín spolu 8 reklamá-
cií a získali sme zľavu 486,1 tis. Sk.

V počte uplatnených aj uzna-
ných reklamácií na výrobky a služby
pokračoval aj v roku 2007 klesajúci
trend. Zákazníci si uplatnili o 19
reklamácií menej ako v roku 2006
a za opodstatnené sme uznali o 10
reklamácií menej ako v roku pred-
chádzajúcom. V porovnaní s pred-

Cestou k zabezpečovaniu konkurencie schopnosti našej akciovej
spoločnosti a jej úspechu na trhu je zavedenie a udržiavanie systému
manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Zásady stanovené pre spl-
nenie zámerov v oblasti kvality sú formulované v Politike kvality a ďalej
rozpracované v cieľoch kvality pre každú oblasť našej činnosti a na ich
plnení sa podieľame všetci. Funkčnosť a efektívnosť uplatňovaného sys-
tému manažérstva kvality preverili v uplynulom roku dva následné audi-
ty, uskutočnené podľa harmonogramu v máji a v novembri certifikač-
nou spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o. a potvrdili ich tiež výsledky audi-
tov, uskutočnených našimi zákazníkmi.

Získali sme
ho  opäť ...

Odprášenie acetylénky a dopravy
uhlíkatých  surovín  ukončené

Kvalita v roku 2007
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S blížiacim sa dovolenkovým
obdobím chceme našim čita-
teľom v krátkosti zhrnúť a objasniť
základné údaje o riadení a čer-
paní dovolenky. Upravujú ich
paragrafy 100 až 117 Zákonníka
práce.

Účelom dovolenky je, aby si
zamestnanec po práci riadne
odpočinul a načerpal ďalšie sily.
Dovolenka významne prispieva
k realizácii práva zamestnancov
na odpočinok po vykonanej prá-
ci. Nárok na dovolenku zamest-
nancovi prislúcha až po splnení
ustanovených podmienok. Zá-
kon deklaruje tri druhy dovolenky,
každá z nich prestavuje relatívne
samostatný právny nárok
zamestnanca.

Zamestnancovi, ktorý v kalen-
dárnom roku odpracuje aspoň
60 dní, vzniká nárok na dovolen-
ku za celý kalendárny rok, pokiaľ
jeho pracovný pomer u zamest-
návateľa trval po celý kalendárny
rok. Ak zamestnanec odpracoval
u zamestnávateľa 60 dní v prí-
slušnom kalendárnom roku, ale
jeho pracovný pomer netrval
u zamestnávateľa nepretržite po
dobu celého kalendárneho roku,
vzniká mu nárok na pomernú
časť dovolenky za kalendárny rok
v dĺžke 1/12 za každý kalendárny
mesiac nepretržitého trvania
toho istého pracovného pomeru.

Podmienku odpracovania 60
dní na účely dovolenky za kalen-
dárny rok musí zamestnanec spl-
niť v každom kalendárnom roku.
Za odpracovaný deň sa považuje
deň, v ktorom odpracoval preva-
žnú časť svojej zmeny. Pritom
časti zmien odpracované v rôz-
nych dňoch nemožno sčítať.

Paragraf 102 ustanovuje, že
ak zamestnanec, ktorý splnil pod-
mienku výkonu práce aspoň 60
dní v kalendárnom roku a v prie-
behu kalendárneho roku zmenil
zamestnanie, prislúcha mu
pomerná časť dovolenky v dĺžke
1/12 za každý celý kalendárny
mesiac nepretržitého trvania pra-
covného pomeru.

Dĺžka dovolenky sa ustanovuje
v kalendárnych týždňoch.
Zamestnanec môže čerpať dovo-
lenku aj v kratších častiach, a to
v pracovných dňoch. Pritom
počet pracovných dní v rámci jed-
ného týždňa môže byť rôzny, čo

Dovolenka za kalendárny rok

využitá aj na propagáciu rekreač-
ného zariadenia vo Chvojnici for-
mou zverejnenia propagačných
materiálov v našom výstavnom
stánku.

Cieľom účasti na 28. ročníku
veľtrhu CONECO 2008 bola:
· prezentácia výrobkov pre staveb-
níctvo (okenné profily Internova ,
plastový obklad Slovinyl Siding ,
zatepľovací systém THERMO
SIDING s technickým osvedče-
ním),
· opakované zvýraznenie ponuky 3-
komorových, 4-komorových a 6-
komorových profilov Internova
a profilov INTERNOVA 6000
THERMO,
· uskutočnenie vopred dohodnu-
tých rokovaní s obchodnými part-

®

®

®

Na veľtrhu sa
na ploche prezentovalo

vystavovateľov zo krajín -
SR, ČR, Maďarska, Nemecka,
Poľska, Rakúska, Ruska, Slovin-
ska, Talianska, Turecka, Švajčiar-
ska, Kanady, Filipín a Španielska.
Počas piatich dní navštívilo veľtrh

návštevníkov. Oficiálnu
účasť na veľtrhu mala tento rok opä-
tovne Česká republika.

Naša expozícia bola umiestne-
ná v hale E na ploche 30 m , číslo
stánku 400.

V rámci účasti na tomto veľtrhu
bola prezentovaná ponuka našich
výrobkov pre stavebníctvo okenné
profily Internova a fasádny obklad
Slovinyl Siding .

Účasť na tomto podujatí bola

CONECO 2008
60.000 m

900 14

208.147

2

2

®

®

nermi,
· získanie informácií o účasti konku-
rencie na danom podujatí,
· udržiavanie kontaktov s existujúci-
mi obchodnými partnermi a snaha
o získanie nových obchodných

V dňoch 1. až 5. apríla 2008 sa konal 29. ročník medzinárodného
stavebného veľtrhu CONECO 2008. Súbežne sa konali veľtrhy
RACIOENERGIA - veľtrh energetickej efektívnosti a racionalizácie
využitia energie, CLIMATHERM - výstava klimatizácie a vzducho-
techniky, CONECOINVEST - prezentácia investičných zámerov,
SLOVREALINVEST - špecializovaný veľtrh nehnuteľností.

Riadenie a čerpanie

DOVOLENKY
CONECO potvrdilo stavebný boom

partnerov,
· podpora predaja výrobkov pre sta-
vebníctvo.

K propagácii NCHZ prispeli
i samostatné stánky združenia
SLOVOKNO a Združenia pre
zatepľovanie budov zverejnením
prospektových materiálov našej
spoločnosti a poskytovaním súvi-
siacich informácií ich prítomnými
zástupcami.

Na tohtoročnom veľtrhu CONE-
CO sa prezentovali hlavne poľské
profilové systémy. Najvýznamnejší
európski výrobcovia profilov
uprednostnili veľtrh FENSTER-
BAU v Norimbergu, ktorý sa konal
v rovnakom čase ako výstava
CONECO.

(ľw)

Pokračovanie na 4. strane

MISS tvár
NCHZ

V piatok, 25. apríla 2008, v športo-
vej hale v Prievidzi sa uchádzalo 10
finalistiek o MISS horná Nitra 2008.
Organizátorom bola MH+Agency
Prievidza a záštitu nad projektom
prevzal primátor mesta Prievidza Ján
Bodnár.

MISS horná Nitra 2008 sa stala
z Handlovej,

1. VICE MISS horná Nitra 2008-
z Handlovej,

2. VICE MISS horná Nitra 2008 -
z Bojníc, MISS

MY hornonitrianske noviny -
z Handlovej a MISS

TVÁR NCHZ 2008
z Opatoviec.
V ankete, ktorá prebiehala v dvoch

vydaniach NOVÁCKEHO CHEMI-
KA, z 352 anketových lístkov, najviac
hlasov získala Lea Pavláková, s poč-

Izabela Znamenáková

Inga Seifertová

Dominika Pellerová
Izabela

Znamenáková
- Lea Pavláko-

vá

MISS horná Nitra 2008

„MISS tvár NCHZ“ Lea PAVLÁKOVÁ pri preberaní ceny z rúk
obchodného riaditeľa NCHZ Mareka Rattaja. Foto: mh

tom hlasov 103. Od sponzora
NCHZ, a.s. získala darčekový kôš
a jej „TVÁR“ bude na kalendáre
NCHZ pre rok 2009. Darčekový kôš

získava aj kolektív ORK-Ch, výstupná
kontrola II. cech. Cenu si treba
vyzdvihnúť na odd. market. služieb,
č.t. 4663 alebo 4633. (ľw)
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Hornonitrianske bane začali
v tomto mesiaci s postupnou likvi-
dáciou 331 metrov hlbokej šachty,
takzvanej G-jamy medzi Košom
a Prievidzou, ktorá doteraz slúžila
na fáranie baníkov a dopravu ma-
teriálu do 7. ťažobného úseku. Dô-
vodom je, že baníci už v podstate
vyťažili hlavné zásoby uhlia v tom-
to ťažobnom poli. Šachta a povr-
chová zástavba s ňou súvisiaca,
však v ochrannom pilieri viaže na
seba približne štyri milióny ton
geologických zásob uhlia. Z nich,
po likvidácii objektu, HBP dokážu
vyťažiť asi 2,3 milióna ton. Projekt
likvidácie posúdil a schválil
Obvodný banský úrad v Prievidzi.

Šachtu vyhĺbili v roku 1985
a o päť rokov dokončili aj zariade-
nia na povrchu. Likvidácia jamy je
naplánovaná v dvoch etapách. Naj-
skôr do konca júla tohto roka
zbúrajú všetky povrchové objekty.
Okrem trafostanice, šachtovej bu-
dovy a komínového telesa G-jamy.
Tie prídu na rad až v budúcom
roku. Ukončenie likvidácie, vrátane
zasypania jamy, musia skončiť do
konca roku 2009, pretože potom
sa už začnú na povrchu prejavovať
dôsledky poddolovania.

Ide o mimoriadne náročnú a zlo-
žitú akciu, akú v HBP doteraz ešte

nezabezpečovali. Hoci už bez pro-
blémov bane zlikvidovali pôvodné
jamy D a E v dobývacom priestore
Bane Nováky, ako aj dvoch šácht
v dobývacom poli bývalej Bane
Cigeľ. Boli to však všetko menšie
výdušné šachty, ktorými vychádzal
z podzemia použitý vzduch. G-
jama pri Koši je však oveľa rozsiah-
lejšia a slúži aj na vťahovanie čer-
stvého vzduchu do bane.

Likvidácia jamy otvorí priestor na
dorúbanie zvyšných uhoľných
zásob, nachádzajúcich sa aj pod,

už v minulosti vysťahovanou, dol-
nou časťou obce Koš. Geologické
zásoby odhadujú na viac než 27
mil. t, z ktorých je vyťažiteľných
najmenej 12,2 mil. t. Sloj tam dosa-
huje priemerne hrúbku 9,6 m. Oby-
vatelia hornej obývanej časti obce
Koš, však nemusia mať obavy.
Ťažba v žiadnom prípade túto časť
obce neohrozí. Pod bývalým
Košom HBP plánujú ťažiť až do
roku 2022.

Text a snímky: (prš)

Na závode Plasty bola urobená
rekonštrukcia a technologické
úpravy absorbéra a jeho príslušen-
stva v technológii termickej likvidá-
cie odplynov, rekonštrukcia vodné-
ho kondenzátora chladiacej stani-
ce + 4 C a dopojenie do techno-
lógie (na fotografii p. Hudeca),reví-
zia a čistenie odvodňovacej kolóny
T 1201 v technológii VC/EDC,
úprava časti mechanického oklepu
hlavných filtračných batérií sušiar-
ne E PVC Nb.2 a výmena časti

o

potrubia resp. oprava netesností
na rozvode dusíka do technológie
výroby kyseliny chlórovodíkovej.
Počas CPO bola v chode výroba
dusíka a čiastočne aj výroba oken-
ných a dverových profilov.

Na závode Karbid prebiehali
odstávkové práce len v minimál-
nom rozsahu, okrem výmeny sever-
ného hydrocyklónu pod Doorovým
usadzovákom a výmeny prepadu
vápenného mlieka na kalové polia.
Plánované práce vo výrobni acety-

lénu prebehnú počas odstávky
výroby acetylénu počas mesiaca
apríl.

Tak ako počas každej odstávky,
boli aj teraz v rámci výrobných pre-
vádzok vyčistené strojnotechnolo-
gické zariadenia, s prípravou na
letné prevádzkovanie a potrebné
revízie armatúr a poistných ventilov.

Na úseku energetiky a IT pre-
behli kontroly, revízie a opravy elek-
trozariadení, rozvodov pary, kon-
denzu a vôd.

V oblasti meracej a regulačnej
techniky boli uskutočnené kontroly,
čistenie, výmena a kalibrácia vybra-
ných zariadení M a R a kontrola sig-
nalizačných a blokovacích okruhov.

Možno konštatovať, že hlavné
ciele a požiadavky na CPO boli
zabezpečené v plnom rozsahu.

Nábeh výrob po odstávke bol
zvládnutý bez vážnejších problé-
mov podľa plánovaných časových
harmonogramov.

Chcem poďakovať všetkým pra-
covníkom údržby fy NCHZ GS,
a.s. a pracovníkom našej a. s. za
zvládnutie plánovaného rozsahu
prác tak, aby mohla byť výroba
zabezpečovaná bez problémov až
do ďalšej odstávky v auguste, ktorá
je plánovaná od 11.8. 2008.

,Ing. Jozef TRUCHAN vedúci ORVBP

Riadenie a čerpanie

DOVOLENKY
Dokončenie z 3. strany

závisí od spôsobu rozvrhnutia
pracovného času. Pre zamest-
nancov s rovnomerne rozvrhnu-
tým pracovným časom a s 5 dňo-
vým pracovným režimom pred-
stavuje týždeň dovolenky 5 pra-
covných dní.

Základná výmera dovolenky je
najmenej 4 týždne bez ohľadu na
vek a trvanie pracovného pome-
ru. Dovolenka vo výmere najme-
nej 5 týždňov prislúcha zamest-
nancovi, ktorý do konca kalen-
dárneho roku dovŕši aspoň 15
rokov pracovného pomeru po
18. roku veku. O vyššej výmere
dovolenky je daná možnosť
kolektívne vyjednávať.

Nárok na dlhšiu výmeru dovo-
lenky je povinný zamestnanec
preukázať do konca kalendárne-
ho roka, v ktorom uplatňuje nárok
na dlhšiu dovolenku.

Dovolenka za odpracované
dni je osobitný druh dovolenky,
na ktorú môže zamestnancovi
vzniknúť nárok, ak mu nevznikol
nárok na dovolenku za kalendár-
ny rok ani na pomernú časť dovo-
lenky za kalendárny rok. Dĺžka
dovolenky je 1/12 dovolenky za
kalendárny rok za každých 21
odpracovaných dní.

Inštitút dodatkovej dovolenky
zostáva naďalej zachovaný.
Zamestnancovi vzniká právny
nárok na dodatkovú dovolenku
v dĺžke jedného týždňa, ak pracu-
je u toho istého zamestnávateľa
po celý kalendárny rok v riziku kar-
cinogénnych látok, čo sú práce
zvlášť zdraviu škodlivé.

Dobu čerpania dovolenky
určuje zamestnávateľ podľa plá-
nu dovoleniek určeného s pred-
chádzajúcim súhlasom zástup-
cov zamestnancov tak, aby si
zamestnanec mohol dovolenku
vyčerpať spravidla vcelku a do
konca kalendárneho roka.
Výslovne sa ustanovuje, že
zamestnávateľ je povinný určiť
zamestnancovi čerpanie aspoň
4 týždňov dovolenky, ak má na
ne zamestnanec nárok. Pri urče-
ní plánu dovoleniek treba prihlia-
dať na úlohy zamestnávateľa a na
oprávnené záujmy zamestnanca.

vedúci oddelenia práce a miezd

Dovolenka za odpracované
dni

Dodatková dovolenka

Ing. Pavel Šimko

Aprílová celopodniková odstávka
Podľa plánu prebehla 8. a 9. apríla celopodniková odstávka.

Medzi jej hlavné ciele patrili generálna oprava dvoch elektrolyzérov,
stredná oprava ďalších dvoch elektrolyzérov a výmena 4-och sád
krátkospojovačov elektrolyzérov na závode Chémia. Vykonali sa aj
potrebné práce a úpravy na splyňovaní chlóru a množstvo ďalších
požiadaviek zo strany jednotlivých závodov.

Bane  začali  likvidovať  G-jamu  pri  Koši

Uvoľnia zásoby uhlia

Obyvatelia dolnej časti obce Koš sa už dávnejšie vysťahovali.
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UNITA na Alto Catumbela. Mesto
aj závod obsadili. Vedenie závodu
aj všetkých expertov zajali a od-
viedli za mesto. Pretože som po-
merne dobre ovládal portugalčinu,
šiel som za veliteľom skupiny.
Vtedy sme začuli výbuch. Pochopi-
li sme, že sa povstalci rozhodli
demolovať fabriku. Prvý zareagoval
Miško Szente: -„Ferko...boha,
chlór!!! Pochopil som. Veď tam boli
zásobníky s tekutým chlórom...
Našťastie veliteľ bol pomerne inteli-
gentný človek, rýchlo pochopil, že
chlór je aj bojový plyn a zabíja bez
rozdielu každého. Hneď dal vysie-
lačkou rozkaz a výbuchy prestali.
Miško vtedy zachránil životy nielen
nám, ale aj tisícom Angolčanov.

Veliteľ nám všetkým povedal, že
nás považujú za ekonomických
diverzantov a preto musíme z Ango-
ly odísť. Pochopil som, že budeme
rukojemníkmi, pri rôznych rokova-
niach. Ak by nás totiž chceli zlikvi-
dovať, boli by tak urobili už hneď po
prepade. To bola naša nádej, hoci
sme ani len netušili, čo nás čaká.
Dovedna nás bolo 67, z toho 40
žien a detí. Pohybovali sme sa
v malých skupinkách, medzi ktorý-
mi boli ozbrojenci. Ja s manželkou
Vierkou sme šli spoločne s Miškom
a jeho manželkou Kristínkou.
Pochod sme začali na konci obdo-
bia dažďov. Mnohokrát sme pre-
mokli na kožu. V noci bola zima.

Našťastie v taške, ktorú mi dovo-
lili zobrať, bol aj hrubý zápisník a pí-
sacie potreby. Tak som do neho
začal tajne písať všetko, čo sme
prežili, čo sa udialo, urobil som si
v ňom aj kalendár a zapisoval som,
koľko sme prešli. Pri oddychu sme
si vždy sadli tak, aby ma zakryli a ja
som stihol niečo do denníka napí-
sať. Stále som svojich kolegov pre-
sviedčal, že to vydržíme, ale raz
som aj ja zapochyboval. Dostal
som maláriu, vysoké teploty, až
som strácal vedomie. Keď sa mi
uľavilo, napísal som na prvú stranu
denníka, že ak by som neprežil
a niekto denník nájde, nech ho
doručí na moju adresu do Prievid-
ze. Našťastie, podarilo sa nám
prežiť. ..

Najskôr nám dávali zo zásob,

* Tušili ste čo s vami zamýšľajú?

* Písali ste si vraj aj denník a ten
sa dokonca zachoval...

* Čo ste počas pochodu jedli,
ako sa k vám správali?

* Čo predchádzalo vášmu pôso-
beniu v Angolskej republike?

* Kde ste pracovali a aká bola
vaša úloha ?

* Podarilo sa vám splniť svoje
poslanie?

- V novembri 1975 získala táto
bývalá portugalská kolónia samo-
statnosť. Krátko potom sa stala
členským štátom OSN. A práve
OSN požiadala ostatné krajiny sve-
ta, aby pomohli tejto rozvojovej kra-
jine pri obnove priemyslu a jeho ďal-
šom rozvoji. Vtedy som pracoval
ako vedúci úseku spracovania ply-
nov vo vtedajšom CHZWP, kto-
rých súčasťou bola aj elektrolýza.
Zavážilo aj to, že sme v tom čase
pracovali s modernými kompresor-
mi talianskej výroby, plánovanými
používať aj v Angole. Keď som
súhlasil, že pôjdem, nasledoval
intenzívny kurz portugalčiny. Pre-
tože to bol jediný jazyk, s ktorým sa
v Angole dalo dohovoriť. Dodnes
ho ovládam.

V prvej etape sme mali pomôcť
obnoviť výrobu v papierensko-
celulóznom závode v meste Alto
Catumbela, kde už výroba bežala,
ale po odchode portugalských
technikov nemohla pokračovať.
Závod zamestnával vyše 14 tisíc
pracovníkov. Súčasťou bola aj elek-
trochemická výroba, vrátane pro-
dukcie chlóru. A práve túto časť
sme s kolegami z CHZWP dostali
na starosť.

Zožali sme úspech, ktorý ocenil
aj angolský prezident, pretože už
o dva mesiace sme rozbehli prvý
papierenský stroj. To sa ale vôbec
nepáčilo členom protivládnej orga-
nizácie UNITA, na čele s Jonasom
Savimbim. Aj proti nášmu závodu
podnikali jeho prívrženci čoraz čas-
tejšie rôzne diverzné akcie. Keď sa
im nepodarilo ohroziť, alebo zlikvi-
dovať výrobu, rozhodol sa Savimbi
pre radikálnejšie riešenie. V noci
z 12. na 13. marca 1983 zaútočila

ktoré ukradli zo závodnej jedálne
kombinátu. Vzali so sebou aj doby-
tok, to boli živé chladničky. Z času
na čas zabili kravu, dali nám zo dve
kilá surového mäsa a to sme si
v škatuliach od konzerv varili. Bez
soli. Keď bolo najhoršie, dali nám
každému šúľok kukurice. Zrná sme
si vylúpali a len tak rozžuli a jedli.
Prechádzali sme cez močariny, po
pás v bahne. Spolu s nami išlo nie-
koľko tisíc tiež zajatých domorod-
cov, ktorých využívali ako nosičov.
Inak by sme sotva došli...

To je pravda. Po ceste zomrel
Jarko Navrátil. Bývalý futbalista,
hráč Slovana Bratislava. Mal nejaké
zdravotné problémy, niesli ho na pri-
mitívnych nosidlách a údajne im
spadol a udrel sa na hlavu. Podarilo
sa im niekde zohnať úzku skriňu, do
ktorej sme uložili jeho telo a rozlúčili
sa. Smútočný prejav som musel
povedať ja, zaspievali sme hymnu
a jeho obľúbenú pieseň Zahučali
hory. Veliteľ nám povedal, že si
zapíšu súradnice, aby ho neskôr
mohli nájsť a pochovať doma. Žiaľ,
to sa nikdy nestalo. Jarko spí svoj
večný sen v Afrike.

Museli sme ísť iba územím, ktoré
kontrolovala UNITA, takže sme do
tábora na juhu Angoly prišli veľkou
okľukou. Po útrapách sme boli kosť
a koža, tak nás začali vykrmovať.
Našu anabázu vtedy sledoval celý
svet, niekoľkokrát k nám prišli novi-
nári, televízne štáby, robili s nami
rozhovory. Vrátili nám osobné veci,
aj fotoaparáty, lenže sme nemali fil-
my. Raz som požiadal jedného fran-
cúzskeho novinára, aby mi dal
aspoň jeden film. Podstrčil mi tajne
dokonca tri diapozitívy. Potom som
jednoduchým Zenitom, ktorý mám
odložený na pamiatku, urobil asi sto
fotografií.

* Ale aj tak ste do základného
tábora UNITA nedošli všetci...

* Prešli ste asi 1400 kilometrov
a trvalo vám to 84 dní. Prečo taká
dlhá trasa?
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Ubehlo už štvrť storočia odvtedy, čo sa svet dozvedel, že v africkej
Angole zajali povstalci z organizácie UNITA skupinu československých
expertov i s rodinnými príslušníkmi. Boli medzi nimi aj pracovníci
nováckej chemičky František Zlocha, Michal Szente a Jozef Pöcs.
O strastiplných pochodoch na juh Angoly sme sa rozprávali s Fran-
tiškom Zlochom.

Angolský zajatec

* A ako sa to všetko skončilo?

* Pred dvomi rokmi ste na pozva-
nie opäť navštívili Angolu. Aká je
táto krajina v súčasnosti?

Pod tlakom verejnej mienky a za
pomoci Červeného kríža po sto
jedenástich dňoch prepustili
domov ženy, deti a sedem mužov.
Mňa a ďalších devätnásť chlapov si
nechali, aby mohli ešte vyjednávať.
Domov sme odišli až po roku a jed-
nom dni, dovedna po 470 dňoch
zajatia. Ale ani doma sme ešte
nemali všetci vyhrané. Liečili nás
z rôznych chorôb v Prahe a potom
na ďalších klinikách. Jožko Pöcs
však napriek tomu zomrel. Na
maláriu, ktorej vírusy v ňom stále
kolovali.

Hoci som bol iba v hlavnom
meste Luande a v okolí, môžem
porovnávať, pretože som do Luan-
dy počas môjho pôsobenia v Ango-
le často cestoval. Dnes tam pre-
bieha veľká výstavba, obchody sú
plné tovaru, čo vtedy nebolo. Ľudia
sú spokojnejší vidia pred sebou
peknú budúcnosť. Mrzí ma však, že
náš celulózo-papierenský kombi-
nát v Alto Catumbele od útoku
UNITA nefunguje. Povstalci zničili
mnohé zariadenia a nebolo už
odborníkov, ktorí by obnovili výro-
bu...

Rozhovor pripravil: (pre)
Snímky: autor a archív F.Z.

František Zlocha je aj vo svojich 68 rokoch v dobrej fyzickej i psychickej kon-
dícii. Je predsedom Prievidzského Aeroklubu a ešte si pravidelne sadá aj do
kokpitu lietadla. Letec podľa neho musí mať pevnú vôľu a byť pripravený zdolať
akékoľvek prekážky. A aj tieto vlastnosti mu vtedy pomohli prežiť všetky útrapy...
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niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

2. časť
tajničky

Čistá
tekutina

Potreba
drevo-
rubača

Súčet

Histor.
vrch

Hudobné
dielo

Ovos
(ang.)

Voj. pre-
dajňa

ŠPZ
Krupiny

Otec
(dom.)

Akad.
výtvar.
umení

Áno
(ľud.)

Zn. ko-
renia

(začiatok v tajničke) ...... zamestnávateľ očakáva.

Vylúštenú tajničku vystrihnite,
vyplňte svoje meno a adresu
a vhoďte do schránky na hlavnej
vrátnici alebo vo vestibule závod-
nej jedálne pod názvom
KRÍŽOVKY do 15. mája 2008.

KAŽDÝ  MESIAC  3  VÝHRY

3 x Fotorámik
Správne znenie tajničky z č.4/2008:

Meno:

Pracovisko:

Adresa:

1. časť
tajničky

Papagáj

Naplúž

Krížovka 3/2008: správna odpo-
veď:
Výhercami sa stávajú: M. Gabrielo-
vá (ORK), P. Rybár (GS NCHZ)
a G. Štangová (Z.karbid).

Nová šanca pre váš dom.

Vyhodnotenie krížovky

Zvratné
zámeno

BLAHO�ELÁME
20 rokov práce

25 rokov práce

30 rokov práce

35 rokov práce

50 rokov veku

Marián KLEIN (z.chémia)
Štefan BALÁŽ (z.chémia)

Drahoslav JONÁŠ (NCHZ GS)

Eduard IVENZ (z.plasty)
Karol KOSTOLÁNYI (NCHZ GS)

Dušan PAULÍK (z.chémia)

Ivan KAMPMULLER (z.plasty)
Dominik MAZÁN (ÚEaIT)

Marián STRAKA (z.chémia)
Anton KOMŽÍK (z.plasty)

Ján MAZÁN (z.plasty)
Viera SLÁVIKOVÁ (OOŽaPP)

Ľudovít JÁNOŠÍK (OSS)
Stanislav SOBOTA (NCHZ GS)
Miroslav MUCHA (NCHZ GS)

Peter PECIAR (z.chémia)
Ing. Miroslav ŠUBA (GR)

Jaroslav LAPIN (OL)
Emília KIZEKOVÁ (z.plasty)
Anton MIŠEJE (NCHZ GS)

Zdenko MAZÁNIK (NCHZ GS)

BLAHO�ELÁME
Karol KOSTOLÁNYI (NCHZ GS)

Peter KOČNER (NCHZ GS)

Ján ORŠULA (z.plasty)
Štefan KOVÁČ (z.chémia)
Ivan JANTOŠKA (OSaR)

Daniela VOJTKOVÁ (LARF
NOVA)

Dušan MORÁVEK (LARF NOVA)
Jozef RUS (NCHZ GS)

Jozef BARBORKA (NCHZ GS)
Stanislav SOBOTA (NCHZ GS)
Ján SEČIANSKY (NCHZ GS)

Ľudovít BELANEC (z.karbid)
Milan KAŇA (ORVaBP)

Vladimír HALUŠ (ORVaBP)
Peter KRÁL (EÚ)

Ladislav KROVINA NCHZ GS)
Stanislav OBOŇA (NCHZ GS)

Emília HURTIŠOVÁ (z.plasty)
Ľudovít BELANEC (z.karbid)
Miroslav PODSKOČ (NCHZ

GS)

55 rokov veku

60 rokov veku

Odchod do dôchodku

Do Bojníc sa už vrátili bociany. Jeden pár sa usadil v pripravenom
hniezde priamo pod Bojnickým zámkom. Snímka: (pre)

Festival duchov a strašidiel
Slovenské národné múzeum MÚZEUM Bojnice pripravuje XV. Med-

zinárodný festival duchov a strašidiel
na Bojnickom zámku.

1. až 4. mája a 8. až 11. mája 2008

Ceny si môžete vyzdvihnúť na
oddelení marketingových služieb,
na č.t. 4663 alebo 4633. Víťazom
gratulujeme a ostatní neváhajte,
zapojte sa do súťaženia o fotorámi-
ky. (rch)
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maďarsky a nemecky. No už v roku
1909 sa v oboch učilo už len po
maďarsky. K pôvodne dvojtriednej
katolíckej škole pribudla v roku
1920 tretia a v roku 1923 štvrtá
t r ieda . V ško lskom roku
1927/1928 po takmer piatich
desiatkach aktívnych rokov odišiel

Kalendárium
1.5.1933

4.5.1763

4.5.1958

6.5.1948

9.5.1848

9.5.1973

10.5.1908

10.5.1983

12.5.1393

12.5.1823

13.5.1938

13.5.1938

13.5.1963

15.5.1953

15.5.1953

18.5.1808

21.5.1928

21.5.1933

21.5.1938

22.5.1598

23.5.1583

24.5.1908

29.5.1943

- narodil sa Boris Turza,
hudobný pedagóg, organista, štu-
doval v Prievidzi

- zomrel Ján Blasius,
kňaz, náboženský spisovateľ, pôso-
bil v Diviackej Novej Vsi a Divia-
koch n/Nitr.

- začiatok výstavby závo-
du Pórobetón v Zemianskych Kos-
toľanoch

- štát znárodnil kúpele
v Bojniciach

- zomrel Štefan Zermegh,
básnik, bernolákovec, študoval
v Prievidzi

- otvorenie izby ľudových
tradícií v Koši

- zomrel František
Nemček, kňaz, kultúrny pracovník,
narodil sa v Nitr. Sučanoch

- zomrel František Haga-
ra, organizátor odboja, narodil sa
v Novákoch

- prvá písomná zmienka
o Nitrianskom Pravne a Tužine

- zomrel v Prievidzi Alojz
Schliester, kňaz, hudobný sklada-
teľ, pôsobil v Prievidzi

- narodil sa v Dolných
Vesteniciach Ján Habala, drevore-
zbár

- utvorený Okrášľujúci
spolok pre Prievidzu a okolie

- narodil sa Jozef Lohy-
ňa, zápasník, olympijský medailista,
pôsobí v Prievidzi

- spustenie motorovej
prevádzky na železničných tratiach
hornej Nitry

- spustenie elektrárne
v Zemianskych Kostoľanoch

- narodil sa Ján Horárik,
kňaz, filozof, pôsobil v Nitrianskom
Pravne

- vznikla miestna organi-
zácia Ústredia stavebných robotní-
kov v Bojniciach

- odhalenie pamätnej
tabule Vavrinca Benedikta v Ne-
dožeroch

- narodil sa Blažej
Belák, pedagóg, spisovateľ, pre-
kladateľ, pôsobil v Prievidzi a Hand-
lovej

- zomrel v Bojniciach
Pavol Vranka, ev. cirkevný hod-
nostár, rektor, pôsobil v Chrenovci

- zomrel Mikuláš Kolaci-
náš, pedagóg, orientalista, pôsobil
v Prievidzi

- narodil sa v Bystriča-
noch Ján Barta, finančník, verejný
činiteľ

- štrajk kamenárov v Ze-
mianskych Kostoľanoch

História nováckeho školstva na
prelome 19. a 20. storočia je neod-
mysliteľne spojená s menom uči-
teľa Jozefa Cincíka. Tento rodák
z Kláštora pod Znievom prišiel za
správcu do Novák v roku 1882 ako
20-ročný. Stali sa jeho prvým peda-
gogickým pôsobiskom. V škole
vyučoval sám do roku 1902, odke-
dy sa učiteľský zbor rozšíril. Potom
až do roku 1920 bol zároveň uči-
teľom v jednotriedke. Okrem školy
bol organistom v kostole, venoval
sa ovocinárskej osvete, prednáš-
kovej činnosti, zostavil a viedol
hudobné súbory, náučnými príspe-
vkami prispieval do novín a časopi-
sov. Z prelomu storočí pochádza
zaujímavá informácia o postupe
maďarizácie. V roku 1907 sa v ľu-
dovej škole vyučovalo maďarsky
a slovensky, v židovskej škole
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na zaslúžený odpočinok správca
školy Juraj Cincík. Nahradil ho
Viliam Otto, rodák z Veľkých Chyn-
díc. Do Novák prišiel 1. novembra
1927 a učil v 1. triede. Tak, ako to
bolo v minulosti bežné, učiteľ bol
váženou osobnosťou a preto
okrem pedagogickej činnosti mal
široký okruh záujmov. Viliam Otto

bol dirigentom miestnej dychovej
hudby a spevokolu, kultúrnym
dozorcom kina, členom obecného
zastupiteľstva a pokladníkom. V ro-
ku 1932 nastúpil do učiteľského
zboru Ľudovít Gašparovič z Veľkej
Lehoty. Nepôsobil tu síce dlho, no
jeho meno je spojené s vojnovým
odbojom, ktorý sa mu stal osud-
ným. Len v krátkosti spomenieme,
že v roku 1941 otvorila kongregá-
cia Notre Dame v bývalom Rakov-
ského kaštieli dievčenskú meštian-
sku školu, ktorú v dvoch triedach
navštevovalo 93 žiačok zo široké-
ho okolia. Mozaiku bývalých novác-
kych škôl dopĺňa židovská jedno-
triedka, ktorá vznikla v roku 1896
a učil v nej Izidor Grünfeld. V roku
1919 pre nedostatok žiakov však
zanikla. Nabudúce zmeníme tému.

- Erik Kližan -

pomôcť riešiť aktivity, ktoré sú teraz
pred nami štart a financovanie
MAS. Navyše, českí partneri boli
úspešní a na svoje projekty získali
z programu Leader ČR finančnú
dotáciu 2,5 mil. korún. „Na realizá-
ciu svojho projektu hľadali neja-
kých partnerov v zahraničí a tak
sme sa skontaktovali,“ vysvetľuje J.

Navštívili nás zástupcovia MAS
vedení predsedom Františkom
Winterom. Bolo to prvé stretnutie,
kde sme si dali základné informácie
jedna i druhá strana,“ hovorí Ján
Martina, predseda MAS Rozvoj hor-
nej Nitry. MAS Horní Pomoraví exis-
tuje už viac ako rok a poznatky,
ktoré zatiaľ získali, môžu výrazne

Miestna akčná skupina (MAS) Rozvoj hornej Nitry, ktorá vznikla
za účelom získavania prostriedkov z Európskej únie a zahŕňa dve
desiatky obcí nášho regiónu spolu s mestom Nováky, v uplynulých
dňoch zaznamenala významnú udalosť. „Dňa 27. marca 2008 sme
mali prvé kontaktné stretnutie s potenciálne partnerskou MAS
Horní Pomoraví, z oblasti nad Šumperkom.

Martina a pokračuje: „Sme približ-
ne rovnaké regióny, no ich MAS
má široké zastúpenie podnikateľov
v poľnohospodárstve,“ vysvetľuje.“
Spolupráca regiónov môže byť
výhodná pre obe strany, pretože
v rámci cezhraničnej spolupráce
možno realizovať projekty na rozvoj
regiónov aj v širšej oblasti. „V naj-
bližšom období pripravujeme zmlu-
vu o spolupráci a druhým krokom
bude dohoda na konkrétnom spo-
ločnom projekte oboch MAS,“
dodal J. Martina.

- Erik Kližan -

Škola, to nie je len učenie. Dokazujú to aj pedagogickí pra-

covníci so študentmi gymnázia v Novákoch, ktorí sa pravidelne

zapájajú do rôznych súťaží. „Predovšetkým sa jedná o jazykové

a predmetové olympiády, športové súťaže, no zapájame sa aj

do rôznych iných súťaží a projektov,“ hovorí zástupca riaditeľky

Roman Steinhübel.

(Za hrsť histórie, XLIX. časť)

Novácke
školy  II.

Našli  partnerov  na  Morave

O úspešnosti nováckych štu-
dentov svedčí skutočnosť, že
skoro vždy sa umiestňujú na
popredných miestach. „Najnov-
šie, naši študenti Michal Mjartan
a Martin Plakinger boli úspešní
v slovenskom kole európskej
súťaže „Zodpovedne.sk“, zame-
ranej na propagáciu bezpečné-
ho používania internetu, mobil-
ných telefónov a prevenciu ohro-
zení, s ktorými sa užívatelia môžu
dostať do kontaktu.

Pripravili prezentáciu spot, ako
si chrániť osobné údaje v pro-
stredí internetovej komunikácie.
V celoslovenskom kole súťaže

tvorby internetových stránok zís-
kali 3. miesto študenti Martin Pla-
kinger a Juraj Balcar,“ dodáva R.
Steinhübel.

V olympiáde v nemeckom jazy-
ku si úspešne počínal Matúš
Belanec, keď v krajskom kole
obsadil 2. miesto a v celosloven-
skom meraní síl sa umiestnil na
peknom 7. mieste.

No prezentácia školy nie je len
o súťažiach. Už o pár dní do
Novák zavítajú študenti zo
šiestich európskych krajín, aby
sa spoznali navzájom a predsta-
vili svoje krajiny a život v nich.

- Erik Kližan -

Členovia Mestskej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu
(MO SRZ) v Prievidzi pred pstru-
hovou sezónou, začínajúcou sa
16. apríla, zarybnili vodné toky prak-
ticky na celej hornej Nitre. Obhos-
podarujú totiž až 132 kilometrov
tečúcich, prevažne pstruhových
vôd. Vypustili do nich až 2 200 kg
pstruha dúhového a potočného.
Časť rybej násady sami dopesto-
vali v chovných rybníkoch.

Prievidzská MO SRZ patrí
medzi najväčšie na Slovensku.
Združuje vyše 2 600 rybárov z ce-
lého okresu. Okrem Handlovskej
doliny, kde rybári majú svoju samo-
statnú organizáciu. Okrem spomí-
naných tečúcich vôd, majú k dis-
pozícii aj 134 hektárov vodných
nádrží a stojatých vôd, kde môžu
loviť predovšetkým kaprovité a nie-
ktoré dravé ryby. Patrí k nim aj
novácka vodná nádrž. Aby také
množstvo rybárov malo čo loviť,
zarybňujú aj tie. V tomto roku na
tieto účely vynaložia približne dva
milióny korún. (pre)

Zarybnili
pstruhové vody Gymnazisti úspešne
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radoch výnimočné osobnosti. Mená
alebo

to sú tie, ktoré vo všet-
kých absolvovaných štartoch s výraz-
ným časovým odstupom zvíťazili. Aj

dokázala svoji-
mi 4 medailami a ostatnými popred-
nými miestami, že patrí medzi nádeje
v bežeckom lyžovaní na Slovensku.

Získané medaily na majstrov-
stvách Slovenska :

Barborka Klementová 4 x zlatá
medaila, Lucia Matušková 4 x zlatá,
Dominika Švecová 2 x bronzová,
Patrícia Bartolenová 1 x strieborná, 3
x bronzová, Martina Hancková 1 x
strieborná, 1 x bronzová, Lenka Ďur-
tová 1 x bronzová, Lukáš Ďurta 3 x

Barborka Klementová Lucia
Matušková

Patrícia Bartolenová

Majstrovstvá Slovenska na Štrbskom plese uzavreli bežeckú sezónu
2007/2008. Nastal teda časť ohliadnuť sa za zimou, ktorá sa znovu
vyznačovala nedostatkom snehu hlavne v nižších polohách, čo spôso-
bilo, že sa všetky preteky uskutočnili len na dvoch miestach - na Skalke
a Štrbskom Plese.

Celá príprava na snehu prebiehala
za zložitých podmienok. Tri a pol me-
siaca sme 3 krát v týždni dochádzali
osobnými autami na Skalku pri Krem-
nici. Bolo to jediné možné riešenie
ako udržať a zvyšovať športovú
výkonnosť pretekárov.

SLZ BÚ vypísal pre žiacke kate-
górie 8 pretekov do hodnotenia Slov.
pohára a celoštátneho výkonnostné-
ho rebríčka. Kategórie dorastu a do-
spelých mali do hodnotenia vypísa-
ných 11 pretekov z toho 3 preteky
dospelých boli zaradené vo FIS
kalendári. Okrem týchto pretekov
sme sa zúčastnili aj niekoľkých verej-
ných pretekov.

Aj náš klub organizoval tiež jedny
preteky vypísané SLZ BÚ pre kate-
górie dorastu a žiactva. Nedostatok
snehu na Chvojnici nás prinútil uspo-
riadať preteky na Skalke, čím celé
podujatie po finančnej stránke
narástlo. Vďaka sponzorom ako
mestu Nováky, Drogéria Smonde-
ková Mária-Plus, Záhradkárske
potreby VANESA Nováky, AGRO-
FARMA Jaro Antala Bystričany,
Pekárne a cukrárne Prievidza sme
organizačne a k spokojnosti preteky
zvládli.

V sezóne nás reprezentovali pre-
tekári pod trénerským vedením

. Úlohu servisu
si vzorne plnil

Pri hodnotení výsledkov, ktoré
dosiahli jednotliví pretekári, musíme
konštatovať, že máme vo svojich

Mgr.
Františka Klementa a Františka
Klementa staršieho

Peter Rus.

bronzová a Pavol Rus 1 x bronzová.
Spokojní s výsledkami sme aj

u ostatných, ktorí ostali za medailový-
mi miestami:

Oliver Plachý 4., 6., 2 x 7.miesto,
Marek Matuška 4., 9., 3 x 10.miesto,-
Pavol Rus 2 x 5., 6., miesto František
Klement Mgr . 2 x 1., 7., 9. miesto.

Veľmi dobre si počínali aj najmlad-
ší pretekári Nikolas Fábry, Simona
Remišová a Jana Köszeghyová.

Sezóna 2007/2008 skončila pre
klub lyžiarov Nováky na výbornú.
V každej kategórie v ktorej sme mali
zastúpenie dosiahli pretekári výrazné
úspechy.

predseda klubu

Máme troch víťazov v Slovenskom
pohári Fischer cup Barborku Kle-
mentovú, Luciu Matuškovú a Pa-
tríciu Bartolenovú, tretie miesto
obsadil Lukáš Ďurta.

František Klement

Nováky 15:7
(

Nedeľa, dňa 13. apríla 2008
NCHZ Nováky-ŠK Topvar
Topoľčany 6:5

20:10

Góly za NCHZ - Cachovan 3,
Janíček 2, Grman, Valach 1)

(Góly za NCHZ - Cachovan 3,
Grman, Valach,Janíček 1)
ŠKP Košice-ČH Hornets Košice

V sobotu a v nedeľu dňa 12. - 13. apríla 2008 sa v NCVP v Nová-
koch uskutočnili vodnopólové stretnutia nadstavbovej časti - I.
kolo extraligy mužov o majstra SR, za účasti prvých 4 mužstiev
tabuľky základnej časti ČH Hornets Košice, NCHZ Nováky, ŠKP
Košice, ŠK Topvar Topoľčany, kde program jednotlivých stretnutí
bol nasledovný:

Sobota, dňa 12. apríla 2008

23:7
NCHZ Nováky-ŠKP Košice 11:8

11:10
ČH Hornets Košice -NCHZ

ČH Hornets Košice-ŠK Topvar
Topoľčany

Góly za NCHZ - Janíček 4, Grma-
n, Cachovan, Stehlík 2, Valach
1)
ŠK Topvar Topoľčany-ŠKP Košice

Tabuľka extraligy mužov SR po
I. turnaji

2. NCHZ Nováky 18 bodov

Ďalšie turnaje o majstra SR
2008

(mk)

1. ČH Hornets Košice 26 bodov

3.ŠK Topvar Topoľčany 11 bodov
4. ŠKP Košice 11 bodov

II. turnaj sa hrá v dňoch 19. - 20.
apríla v Košiciach, III. turnaj sa usku-
toční v dňoch 26. - 27. apríla
2008 v NCVP v Novákoch a IV. tur-
naj, záverečný, je v dňoch 3. - 4.
mája 2008 v Košiciach.

Klub rýchlostnej kanoistiky
DAK Kiaba Nováky Vás
pozýva na Majstrovstvá

Slovenska   na   dlhé   trate
v rýchlostnej kanoistike.
Preteky sa budú konať

počas víkendu a to
10. a 11.5.2008  na  jazere

v Novákoch. Štart prvej
disciplíny  sa  predpokladá

v sobotu o 10 : 00 hod.

Počas celého týždňa od
5. - 11. 5. 2008 sa bude
konať nábor kanoistov.

Prihlásiť sa môžu deti od 9
rokov v čase od 14:45 hod.

Bližšie informácie Vám
poskytne tréner mladšieho
žiactva  Rastislav Rus na
tel. čísle 0904 558 495.

- rr - Medailisti Patrícia Bartolenová a Lukáš Ďurta.

Klub lyžiarov hodnotí sezónu 2007/2008

Vodní pólisti na druhej pozícii
II. ročník turnaja v basketbale

Prvenstvo „Globálservisákov“

Dušan  Mečiar

1. DV Globál Servicess 4 4 0 0 71 : 33 8
2. DV Závod karbid 4 3 0 1 39 : 33 6
3. DV Závod chémia - Novamal 4 1 0 3 47 : 63 2
4. DV Závod chémia - Alkoholy 4 1 0 3 36 : 51 2
5. DV Závod chémia - NaOH 4 1 0 3 35 : 48 2

Dňa 14. marca 2008 sa v telo-
cvični Združenej strednej školy
v Novákoch uskutočnil II. ročník
basketbalového turnaja o putovný
pohár predsedu Základnej organi-
zácie odborov NCHZ, a. s Nováky,
za účasti piatich družstiev dielen-
ských výborov.

V kvalitnom a v priateľskej špor-
tovej atmosfére sa odohralo 10
zápasov, každý s každým.

Rady chemikov navždy opustili:

21.03.2008 vo veku
nedožitých  76 rokov.

22.03.2008 vo veku 53 rokov.

05.04.2008 vo veku 83 rokov.

14.04.2008 vo veku 78 rokov
(rch)

Kazimír KRÁL

Michal SLADKAY

Anna PEKÁROVÁ

Alojz NEČEY

Navždy nás opustili

Pozvánka


