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Hovoríme s členom Predstavenstva a.s. a obchodným riaditeľom NCHZ Marekom Rattajom

Fabriku neplánujeme zavrieť
ustanovenia kolektívnej zmluvy tak, peniaze. Útlm niektorých výrob je
aby ľudia dostali to, k čomu sme sa však očakávaný proces. Zadanie,
zaviazali. Stále sa snažíme, aby s ktorým sme nastúpili do cheľudia dostali aj niečo viac. Naprí- mičky znelo na usporiadanie vecí.
klad stále pracujeme s dôchodca- Po tom, ako sme inak nastavili
mi, ďalej prevádzkujeme závodnú obchod a logistiku, prišla na rad
jedáleň, čo tiež nie je jednoduché. výroba. Prehodnocuje sa efektívS odborármi pripravujeme naprí- nosť produkcie niektorých výrobklad najbližšie MDD pre zhruba kov, aj s ohľadom na vstupné ná600 detí našich zamestnancov.
klady a trhy. Rast cien ropy, energií,
Trochu ste uhli. Majú sa ľudia kurzové zmeny, to všetko sú okolAký je aktuálny stav predaja obávať o prácu?
nosti, ktoré pred nás stavajú nevyakcií NCHZ?
Môžem povedať, že nepripravu- hnutnosť zefektívniť a zreštrukturaliOdpovedať na túto otázku musí jeme žiadne hromadné prepúšťa- zovať výrobu.
akcionár, teda 1. garantovaná. Ja nie, ani nejdeme siahať ľuďom na
(pokračovanie na 2.strane)
som súčasťou manažmentu, ktorý
má jasnú úlohu udržať fabriku v chode.
Vedenie akciovej spoločnosti a základná organizácia OZCH SR pri
Deje sa množstvo vecí, z ktoNCHZ p o r i a d a j ú
rých majú ľudia prirodzenú obavu. Čo teda môžu očakávať?
v nedeľu 1. júna 2008 o 10.00 hod
Vývoj nášho cash-flow nie je optioslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnia
málny a pripravujeme, či realizujev Športcentre Bojnice.
me celý rad krokov. Chcel by V blízkosti Športcentra nie je možnosť parkovania. Parkovať je možné
som zdôrazniť, že sme neprerušili
iba na zriadených parkoviskách v Bojniciach.
dialóg s odbormi. Dodržiavame

MDD

MDD

Ukážka ochranného obleku proti sálavému teplu OL-2 používaného hasičmi pri zásahu.
Viac sa dočítate na 4. strane.

MDD

Foto: P. Hudec

Chemici so ziskom
Novácke chemické závody,
a.s. dosiahli za I. štvrťrok 2008
kladný hospodársky výsledok
pred zdanením vo výške 20,6
mil. Sk, čím prekročili o takmer
13 % alikvót na štvrťrok z cieľa
transformovaného v podnikateľskom zámere na tento rok.
Pozitívnym javom výsledkov
I.Q.2008 bol aj medziročný rast
pridanej hodnoty o takmer 7 % na
314,2 mil. Sk. Výrazným spôsobom sa na dosiahnutom výsledku
podieľali najmä medziročne vyššie tržby z predaja výrobkov o 8,6
%, pričom predaj mohol byť ešte
lepší o viac ako 66 mil. Sk, nebyť
opätovne rekordne silného medziročného posilnenia kurzu slovenskej koruny voči EUR a USD. Chemička pritom v I.Q.2008 exportovala takmer 88 % svojich výrobkov. Konečný negatívny medziročný vplyv kurzov EUR a USD na
dosiahnutý hospodársky výsledok
v I.Q.2008 predstavoval 28 mil.
Sk.
Spoločnosti sa darí efektívne
využívať svoje kapacity, pričom
v hmotnostnom vyjadrení vzrástol
predaj profilov o 46,3%, karbidu
vápnika o 34,5 %, chlórparafínov
o 27,6 %, DSSP o 12,9 %, TIPY
o 7,1 %, E-PVC 6,3 % a darilo sa
aj výrobku malotonážnej špeciálnej chémie Novamalu, s nárastom
predaja o takmer 4 %. V hmotnostnom vyjadrení sa tak medziročne zvýšili tržby z predaja našich
výrobkov o 100 mil. Sk.
Realizáciou niektorých investičných akcií, ako aj prijatím viacerých opatrení v oblasti ochrany
životného prostredia sa podarilo
dosiahnuť medziročne nižšie
poplatky za vody a ovzdušie v celkovej výške viac ako 15 mil. Sk, čo
malo rovnako pozitívny vplyv na
dosiahnutý hospodársky výsledok
v I.Q. tohto roku. V priebehu I.Q.
spoločnosť preinvestovala viac
ako 58 mil. Sk, pri tvorbe EBITDA
takmer 138 mil. Sk.
Za 3 mesiace 2008 spoločnosť
eviduje celkovo 1 624 zamestnancov.
Ing. Róbert Hojč
vedúci odboru kontrolingu

Prekážky v práci
- návšteva zdravotníckych
zariadení
Riadenie návštev zdravotníckych zariadení upravuje § 141,
ods. (2), písmená a), b), a c)
Zákonníka práce. V zmysle dikcie
zákona boli pre zamestnancov
Nováckych chemických závodov,
a.s. niektoré jeho ustanovenia
v kolektívnom vyjednávaní zvýšené, dnešný stav riadenia predmetnej agendy je nasledovný :
Zamestnávateľ poskytne
zamestnancom pracovné voľno
s náhradou mzdy :
ak vznikne zamestnancovi potreba vyšetrenia, alebo ošetrenia,
resp. sprevádzanie rodinného
príslušníka do zdravotníckeho zariadenia a nie je to možné vykonať
mimo pracovného času, poskytne
sa mu pracovné voľno s náhradou
mzdy na nevyhnutne potrebný
čas, najviac na deväť dní v kalendárnom roku na vyšetrenie a ďalších deväť dní na sprevádzanie,
pri sprevádzaní rodinného
príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo
úraze a na vopred určené vyšetrenie alebo ošetrenie alebo liečenie
sa pracovné voľno s náhradou
mzdy poskytne na nevyhnutne
potrebný čas iba jednému z rodinných príslušníkov,
ak vznikne potreba sprevádzania rodinného príslušníka zamestnankyni, alebo osamelému zamestnancovi s dvomi a viac deťmi do 15 rokov, a nie je možné ho
vykonať mimo pracovného času,
poskytnú sa im na tento účel ďalšie tri dni voľna s náhradou mzdy,
pracovné voľno s náhradou
mzdy sa poskytne tiež na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie,
alebo ošetrenie nebolo možné
vykonať mimo pracovného času,
pracovné voľno s náhradou
mzdy sa poskytne tiež na nevyhnutne potrebný čas pri narodení
dieťaťa manželke zamestnanca
a to na prevoz manželky do zdravotníckeho zariadenia a späť,
pri sprevádzaní zdravotne
postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo
špeciálnej školy sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy len
jednému z rodinných príslušníkov
na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom
roku.
Zamestnávateľ môže poskytnúť
ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať
mimo pracovného času.
Ing. Pavel Šimko
vedúci OPaM
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Hovoríme s členom Predstavenstva a.s. a obchodným riaditeľom NCHZ Marekom Rattajom
(dokončenie z 1.strany)
To bol dôvod na odstavenie
časti výroby PVC?
Trh s PVC prežíva recesiu.
Dostáva sa naňho čoraz viac tovaru z dolárovej oblasti ako je Thajsko
a Malajzia. Súčasná cena na trhu
je, v kombinácii s rastom ceny
ropy, nižšia, ako sú naše výrobné
náklady. Preto sme sa v apríli
zachovali tak, ako každý iný podnikateľ. Všetky kroky sme však robili
s absolútnym rešpektom voči zamestnancom, bez prepúšťania. Od
polovičky mája postupne nabieha
výroba, čo je znakom stabilizácie,
hoci ceny stále nevidím ružovo.
V hre sú však aj ďalšie prevádzky...
Tam ide o celkové prehodnocovanie s ohľadom na ďalšiu budúcnosť týchto prevádzok, ktoré už
z dlhodobejšieho pohľadu neprinášajú zisk. Ide najmä o acetátovú
chémiu, čiže výrobu disperzií a polyvinylalkoholu, a acetylitické alkoholy, to je výroba decidolu. Tu je skutočnosť taká, že nie sme schopní
konkurovať a predať to za také
ceny, ktoré by odrážali naše výrobné náklady. Svetová konkurencia je
obrovská. To je však len jedna
stránka problému. My sme urobili
celkovú analýzu, audit celého
výrobného procesu a zistili sme
kde sú naše silné miesta a kde
máme slabiny.
Práve do decidolu sa však
v minulosti vkladali isté nádeje...
Decidol je dobrý príklad. Tu sa
urobil krásny výskum, projekt a vybudovala sa prevádzka. Medzitým
však ubehol pomerne dlhý čas,
počas ktorého prišla s týmto výrobkom na trh konkurencia z Ázie.
Odrazu sa z lukratívneho výrobku
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Fabriku neplánujeme zavrieť
stala na trhu bežná komodita. Cena išla tak prudko dole, že na tom
nedokážeme zarobiť to, na čo to
bolo projektované. My nemáme ani
trh a získavanie nových zákazníkov
je obtiažne, lebo napríklad len testovanie vzoriek u nich by trvalo dva
roky. Dnes dokážeme predať asi
tak desatinu našej celkovej kapacity. Hľadáme také možnosti, aby
sme našli investora, ktorý má trh aj
peniaze na zaplatenie investičného
úveru.
Takže sa tieto neziskové prevádzky nezatvoria?
Rozhodli sme sa ísť cestou postupných krokov a individuálne pri
každej výrobe. Počas najbližších
mesiacov pristúpime k redukcii ľudí, najmä prirodzenou cestou odchodu do dôchodku, či preložením
na iné prevádzky, nie prepúšťaním.
Acetátová výroba teda pobeží, ale
vypočítali sme to tak, že ak už nie je
zisková, aby bola aspoň mierne
nad nulou, teda aby si na seba zarobila. Toto je však dočasné riešenie
aby sme získali čas na hľadanie
iných možností.
Po fabrike sa veľa hovorí aj
o odpredaji profilov a sidingu.
Ako to s nimi bude?
Výroba profilov a sidingu je logicky najľahšie oddeliteľná od nosného biznisu chemickej fabriky. Vyžaduje si to iný manažment, iný prístup k sledovaniu vývoja nákladov
a aj k obchodu. V tomto segmente
sa najčastejšie pohybujú malé rodinné firmy, ktoré sú schopné pracovať s malou maržou a pružne reagovať na zmeny. Čo veľká chemička nie je. Pre nás, ale aj pre zamestnancov, by bolo ideálne, aby výro-

O výrobu karbidu je veľký záujem
nielen na európskych, ale aj svetových trhoch.
Foto: mg

ba pokračovala tu, teda aby nový
investor so svojimi peniazmi prišiel
sem, lebo tu sú ľudia, ktorí to vedia
robiť a aby mal prácu človek tu,
v regióne. Prebiehajú rokovania
s viacerými investormi, medzi nimi
aj s našim ukrajinským partnerom,
ktorý odoberá 40% našich výrobkov. Oni majú perspektívny trh. Stavebný boom u nás pomaly končí a u nich stále rastie.
Čo teda bude ten hlavný biznis, ktorý chemičku potiahne?
Výborná je teraz situácia na trhu
s karbidom, z ktorého koncom roka
odišli dve konkurenčné fabriky.
Chcel by som aj touto cestou poďakovať všetkým ľuďom vo výrobe za
to, že sme v posledných mesiacoch dokázali vyrobiť a predať rekordné množtvá v celej histórii karbidky. Tu hráme európsku ligu
a patríme k lídrom na trhu. Dobre
ide aj organika a špeciality. Malotonážna chémia môže byť budúcnosť
tejto fabriky. Bola dobre rozbehnutá a ideme ďalej investovať v rá
doch stomilióny do jej modernizácie a ekologizácie.
-SM-

Údržba Global Services
späť do NCHZ

Kolektív laborantiek ORK organickej a malotonážnej chémie, ktorý bol vylosovaný v ankete o "Miss Tvar NCHZ".
Foto: P. Hudec
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Na základe vzájomnej dohody spoločnosti Novácke chemické závody, a.s.
so spoločnosťou NCHZ Global Services,
a.s., dochádza s účinnosťou od
1.6.2008 k prechodu práv a povinností
vyplývajúcich z pracovnoprávnych
vzťahov doterajších zamestnancov NCHZ
GS, a.s. na preberajúceho zamestnávateľa Novácke chemické závody, a.s.
Spoločnosť Novácke chemické závody, a.s., ako preberajúci subjekt garantuje
dodržiavanie všetkých práv a povinností,
ktoré vyplývajú z uzatvorených pracovnoprávnych vzťahov.
Zároveň rešpektuje existenciu odborovej organizácie ZO OZ KOVO NCHZ Global Services, v ktorej sú dotknutí zamestnanci organizovaní, rovnako ako platnú
Kolektívnu zmluvu vyjednanú s pôvodným zamestnávateľom na obdobie rokov
2007-2010. Vďaka vzájomnému konsenzu všetkých zúčastnených strán
nedôjde k prerušeniu sociálneho dialógu
medzi zamestnávateľom a zástupcami
zamestnancov.
-rch-

Hovoríme s Ing. Branislavom VAVRINČÍKOM, vedúcim odboru logistiky

Nastavujeme systém just in time
Takmer rok existuje na obchodnom úseku odbor logistiky. Čo je
jeho úlohou?
Po zmene organizačnej štruktúry
od 1.6.2007, kde sme skumulovali
niektoré funkcie a pribrali viacerých
pracovníkov centrálneho nákupu
a predaja, dnes v plnej miere zabezpečujeme kompletné služby v rámci
železničnej obsluhy vlečky, colnej
deklarácie, vybavovania a spracovania dokladov pri importe a exporte aj
pre cestnú prepravu, kompletnú starostlivosť pri spomínanom nákupe
a predaji od uzatvorenia kontraktu až
po dodanie do NCHZ, či ku klientovi,
výberové konania a samozrejme aj
oddelenie dispečingu, ktoré sa stará
o náš vozový park.
Ako sa prejavila existencia
vášho odboru na zabezpečovaní
prepráv?
V rámci železničnej a cestnej prepravy prišlo niekoľkokrát ku zmenám
poskytovateľov týchto služieb.
Momentálne sme ukončili nové výberové konania na všetky druhy prepráv
(železničnú, cestnú aj kombinovanú)
a konečne môžeme začať využívať
synergický efekt, systém jedného silného partnera v spolupráci a kombinácii s viacerými menšími prepravcami podľa druhu prepravy. Výsledkom
tvrdej práce je dosiahnutie vynikajú-

cich prepravných cien, v často až na
úroveň roku 2006, čo pri rastúcom
tohtoročnom objeme predaja prináša
úspory. Výnimkou je tento rok železničná preprava, kde neustále prebiehajú rokovania o nových cenách,
nakoľko ZSSK CARGO, a.s. tento
rok až dvakrát zvyšovalo svoje tarify.
Na jednej strane dosahujeme pozitívne výsledky a na druhej strane máme
štátne a monopolné giganty, ktoré
nám niektoré skutočnosti negujú.
Toto všetko vplýva na celý chod
NCHZ, v našom prípade hlavne na
predajné a nákupné ceny, ktorých sa
preprava bytostne týka.
S čím štartujete do druhého
roku?
Mojím cieľom je dosiahnuť vyrovnanú časovú bilanciu na jednej strane medzi objednávkami, výrobou,

skladovaním a spotrebou pre NCHZ
a na strane druhej medzi objednávkami, výrobou a dodaním klientovi.
Ideálne nastaviť systém fungovania
Just in time podľa našich potrieb so
zohľadnením všetkých atribútov.
V našich podmienkach je to veľmi
zložité, nakoľko absencia zásobníkov, dlhé a nepravidelné doby dodania z tretích krajín a vysoká flexibilita v objednávaní niektorých klientov to poriadne komplikujú. Výsledkom by ale bolo zjednodušenie
práce ľudí, harmonizácia časti cashflowu a taktiež primeraný finančný prínos vo forme nižších skladových
zásob, ktorý by sme mohli, už keď
vravíme o logistike, využiť na výstavbu nových nakládkovo - vykládkových miest vo výrobniach, kde to
naozaj potrebujeme.
- SM -

Ing. Branislav VAVRINČÍK

NCVP rozširuje služby

Využite permanentky a tenisový dvorec
tovaná do konca kalendárneho roku
2008 a platí pre dospelé osoby.
Realizácia využitia permanentky
cez služby v NCVP
Bazén: zimné obdobie 40,-Sk/2 hod
- zaznačí vstup 10 bodov, /využitie
služby 12,5 krát /
Bazén: letné obdobie 60,-Sk /celodenné od 10,00 - 18,00 hod/
- zaznačí vstup 15 bodov /využitie služby 8,3 krát /
Bazén: letné obdobie 40,-Sk /odpoludnia od 14,00 - 18,00 hod /
- zaznačí vstup 10 bodov /využitie služby 12,5 krát/
Sauna: celoročné obdobie 60,-Sk /
1 hod/
- zaznačí vstup 15 bodov /využitie služby 8,3 krát /
Vírivka: celoročné obdobie 50,-Sk /
0,5 hod
- zaznačí vstup 12,5 bodu /využitie
služby 10 krát/
Posilňovna: celoročné obdobie
20,-Sk /1 hod/
- zaznačí vstup 5 bodov /využitie služby 25 krát /
Nová poskytovaná služba :
Tenisový dvorec: obdobie od 1.4. 31. 10. 2008, 100,-Sk /1 hod/
- zaznačí vstup 25 bodov /využitie služby 5 krát/
Ing. Milan Kupka
ved.prevádzky NCVP

NCVP (Národné centrum vodného póla), ktoré poskytuje služby
slúžiace k regenerácii ľudského organizmu, ako svojim zamestnancom
NCHZ a.s., tak športovým oddielom a širokej verejnosti, rozširuje ponuku
o ďalšiu službu.
Pri doterajších možnostiach využitia núť u správcu areálu tenis. dvorcov,
veľkého krytého bazéna, v letných pána Domina Hutu.
mesiacoch malého bazéna, sauny,
Pre veľký záujem verejnosti, spovírivky, posilňovne a masáže, ponúka- ločenských organizácií a firiem, bola
me v rámci návštevy areálu NCVP od mája 2008 zavedená možnosť
možnosť využiť aj tenisový dvorec za zakúpiť si permanentnú 125 bodovú
100,-Sk/hod. Táto novo ponúkaná vstupenku, slúžiacu pre všetky
služba vznikla vďaka dohode medzi dostupné služby v cene 400,-Sk.
vedením NCHZ a tenisovým klubom
Permanentka má výpovednú hodNCHZ Nováky. Bolo dohodnuté notu ponúkaných služieb v sume
využitie tenisového dvorca pre odbo- 500,-Sk, čo znamená 100,-Sk bonus
rový zväz NCHZ a.s. 10 hod/mesač- v prospech zákazníka. Permanentka
ne a pre NCVP 41 hod/mesačne. má 125 bodov, pričom 1 bod = 4,Režim limitovaných hodín využitia teni- Sk/125 bodov x 4,-Sk = 500,-Sk/.
sových dvorcov je potrebné si dohod- Platnosť permanentky je časovo limi-
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EURO a NCHZ
Europská komisia dňa 7. mája
priblížila Slovensku EURO. Ako je
na príchod meny EURO pripravená
naša akciová spoločnosť? Čo sa
zmení pre našich zamestnancov ?
Príprava na zavedenie spoločnej
európskej meny sa v NCHZ začala
ešte v roku 2007 a práce pokračujú
v súlade s plánom. Bola vymenovaná komisia, ktorá dostala úlohu
zabezpečiť plynulý prechod na
menu EURO. Prvým krokom bolo
zmapovanie všetkých činnosti, ktoré
musíme podľa zákona dodržať. Ide
hlavne o úpravu informačných systémov, úpravu tlače registračných
pokladní, objednanie dostatočného
množstvo euro platidiel (bankoviek a
minci), odhad nákladov na túto činnosť a stanovenie podrobného
plánu na ich zabezpečenie, atď.
Tento plán sa zatiaľ darí plniť a na
začiatku mája sú skontrolované
údaje informačného systému SAP
k 18.3.2008, vytipované zostavy na
úpravu, registračné pokladne.
Nasledujúci termín, ktorý sa odvíja od stanovenia konverzného kurzu
(bude schválený začiatkom júla), je
duálne zobrazovanie. Do 30 dní od
tohto termínu bude potrebné zabezpečiť duálne zobrazovanie. V prípade NCHZ to musia byť napríklad faktúry, výplatné pásky, účtenky z registračných pokladní (bufety, plaváreň,
chata).
Môžeme predpokladať, že výplatné pásky za mesiac júl (v auguste)
už budú obsahovať aj duálne údaje
o našej výplate v mene EURO
a naše nákupy v bufete budú mať
údaje, koľko by sme platili v EURO.
Na výplatnej páske bude aj údaj
o našej čistej mzde v EURO, údaj
o finančnom prevode v EURO, konverznom kurze prechodu na EURO
a ostatné údaje tak ako doteraz a na
účet nám pripíšu do konca roka
2008 slovenské koruny.
Napriek množstvu informácií
k problematike EURO, ktoré sú
denne k dispozícií, je potrebné
zdôrazniť, že prechodom na EURO
menu :
- sa nezmení náš zárobok, naše
náklady (napríklad na bývanie, auto,
atď.)
- pomer zárobkov v SR k zárobkom
v okolitých štátoch,
ale je potrebné uvedomiť si hodnotu
každej EURO mince a bankovky.
Platením platobnými kartami a využívaním bezhotovostného styku všade, kde je to umožnené, dosiahneme aj to, že naše peňaženky sa
nepremenia na mešce plné mincí,
ako sa dnes hovorí. V ČR používajú
aj mince 50 ČK a 20 ČK a nenosia
mešce na peniaze. Je to len zvyk, pri
platení používať mince.
- MD Naša (budúca) najväčšia a najmenšia minca :
2 eurá
1 cent
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4. máj "sv. Florián" patrón všetkých hasičov

Sviatkovali u školákov

nú záchranu a evakuáciu osôb a na
likvidáciu požiaru tzv. ľahkou
penou.
Zároveň sa žiaci oboznámili s rozdelením, konštrukciou a zložením
prenosných hasiacich prístrojov
a ich používaním v praxi. Hlavne
druhá polovica ukážky sa stretla
s veľkým ohlasom a pochopením
u mladších žiakov základnej školy.
Najväčší záujem bol o výrobu a používanie ľahkej peny v praxi, čo ocenili aj niektorí mladší žiaci im vlastným prístupom.
Na záver ukážky v rámci vyhodnotenia zamestnania môžem konštatovať, že určené ciele ukážky
boli splnené. Žiaci si zopakovali teoretické vedomosti z horenia a vyskúšali si ich aj v praxi. Poukázalo
sa, čo spôsobuje nevhodné a nežiadúce správanie žiakov pri vzniku
horenia a aký má byť postup v prípade ich ohrozenia pri likvidácii
mimoriadnej udalosti.
Vzhľadom k dobrej spolupráci
medzi NCHZ Nováky a.s. a Základnou školou, Pribinova ul. je aj
do budúcnosti predpoklad ďalšieho rozvoja týchto pekných aktivít.
Ing. Marcel Malíška, veliteľ ZHÚ

K tomuto dátumu vykonávajú hasiči na celom Slovensku v rámci
svojich možností prezentáciu svojej techniky a zariadení, ale predovšetkým ukážky svojich činností s hasičskými zásahovými vozidlami a hasičským náradím. Hlavné ciele ukážok slúžia na zabezpečenie prevencie v požiarnej ochrane, aby sa do budúcnosti predišlo
následným požiarom a vznikom mimoriadnych udalostí.
Závodný hasičský útvar NCHZ ru sa zamestnania zúčastnilo 5
Nováky a.s. /ďalej ZHÚ/ vykonal hasičov záchranárov špecialistov,
dňa 14. mája v čase od 09,00 hod. s hasičskou zásahovou technikou
13,30 hod. ukážku zásahovej ha- PHA 32 T 815, Iveco Daily techsičskej techniky, hasičských zaria- nické vozidlo, hasičkou výzbrojou
dení a hasičských činností zamera- na záchranu ľudí z výšok a hĺbok,
ných hlavne na záchranu , evakuá- technickými prostriedkami zabezciu ľudí a likvidáciu vzniku mimo- pečujúcimi ochranu hasiča v neriadnej udalosti na Základnej škole bezpečnom prostredí a s prenosNováky, Pribinova ulica. Ukážka nými hasiacimi prístrojmi. Prítomní
bola realizovaná na základe boli aj Ing. Marcel Malíška, pedapozvánky p. PaedDr. Chlupíkovej gógovia a vedenie Základnej školy.
A. - riaditeľky školy.
Ukážka bola rozdelená do dvoch
Zo Závodného hasičského útva- častí. V prvej polovici ukážky hasiči
prezentovali svoju prácu, pri ktorej
používajú špeciálne pracovné
a ochranné prostriedky, zároveň si
mladší žiaci overili teoretické znaV rámci bezpečnostných losti z chémie a reakciu horenia
opatrení na zamedzenie ne- spolu so vznikom splodín horenia
bezpečenstva vzniku požiaru v praxi spojenú s príslušnými praktickými ukážkami. Druhá polovica
požiarny štatút z a k a z u j e :
fajčiť na celom území NCHZ ukážky bola zameraná na komplexokrem miest k tomuto účelu
vyhradených, používať otvorený
oheň na miestach so zvýšeným
požiarnym nebezpečenstvom;
vypaľovať porasty a zakladať
oheň;
vykonávať činnosti, na ktorých
výkon nemajú osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť;
poškodzovať a zneužívať hasiace prístroje, požiarnotechnické zariadenia, požiarne
vodovody alebo vecné prostriedky PO, sťažovať k nim prístup,
ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení najmä elektrickej energie, plynu a vody
vyvolať bezdôvodne požiarny
Ukážka používania snehového prenosného hasiaceho prístroja pri likvidácii
poplach alebo privolať jednotku
požiaru v horľavej kvapaline.
Foto: P. Hudec
ZHÚ.

Čo sa môže
a čo nie

! DÔLEŽITÉ !
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Novácke chemické závody
aktívne podporujú vysoko
humánny čin svojich zamestnancov, bezplatných darcov krvi.
Podpísaním Dodatku č. 4 ku
Kolektívnej zmluve 2006-2009
medzi Nováckymi chemickými
závodmi, a.s. a Základnou organizáciou Odborového zväzu Chémia SR pri Nováckych chemických závodoch, a.s. zo dňa
16.3.2007, kedy sa stal súčasne
platný a účinný, boli dohodnuté
mimoriadne odmeny zo Sociálneho fondu pre nových držiteľov
plakiet prof. Dr. Jánskeho, za bezplatné darcovstvo krvi :
- pri bronzovej plakete 1 500,- Sk
a 200,- Sk za každý ďalší odber
po striebornú plaketu
- pri striebornej plakete 2000,-Sk
a 300,-Sk za každý ďalší odber
po zlatú plaketu
- pri zlatej plakete 3 000,- Sk
a 400,-Sk za každý odber po diamantovú plaketu
- pri diamantovej plakete 5000,Sk a 500,-Sk za každý odber
V minulom roku bolo odmenených 63 darcov krvi a vyplatená
čiastka 47 400,-Sk. V prvom kvartáli 2008 máme zatiaľ evidovaných 31 darcov a vyplatená
čiastka 15 000,- Sk. Celkovo
máme 46 bezplatných darcov
krvi, z toho 3 ženy. Z tohto počtu
je 15 darcov (2 ženy) držiteľov
bronzovej plakety - s viac ako 10
odberov, 9 držiteľov striebornej
plakety s viac ako 20 odberov,
21 držiteľov zlatej plakety s viac
ako 40 odberov (1 žena viac ako
30 odberov) a 1 držiteľ diamantovej plakety s viac ako 80 odberov.

Držiteľ Diamantovej plakety

TELEFÓNNE ČÍSLA
Názov útvaru
Číslo telefónu
Ohlasovňa požiarov
ZHÚ
150
Zmenový dispečer
odboru riadenia výroby
a bezpečnosti
prevádzkovania
151
Zmenový technik
energetiky
5026, 5036
Zmenový majster
železničnej dopravy
4222
Súkromná bezpečnostná
služba hlavná vrátnica
4411
Neštátne zdravotné
zariadenie NCHZ
6120, 6140

Vysoko humánny
čin DAROVANIE KRVI

- Anton TÜRK - úsek EaIT
(84 odberov)

Držiteľia Zlatej plakety
- Juraj JAŠKO - závod chémia
(71 odberov)
- Štefan BRIATKA - závod karbid (69 odberov)
- Stanislav URBÁNEK - závod
chémie (66 odberov)

Likvidácia požiaru ľahkou ekologickou penou.
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Foto: P. Hudec

Ing. Jana STUDENÁ
vedúca oddelenia
zdravotných služieb

Znovuzrodenie vinárstva
ký kastelán Ladislav oslobodil bratov Leikebovcov od platenia mýta
pri dovoze vína. O rok neskôr prosil
bojnický zemepán Ján Nofri
mešťanov v Bratislave „o dovolenie
uschovať desiatkové víno pred
nájazdmi husitov“. Toho vína, ktoré
vybral ako desiatku od poddaných,
nemohlo ho byť málo, pretože pár
súdkov by určite dokázal ukryť aj
doma, konštatoval Kližan, ktorý
približne rok študoval archívy a hľadal akékoľvek zmienky o víne na hornej Nitre.
Najväčší dôkaz o hromadnom
pestovaní viniča v Prievidzi podáva
takmer 300 ročná kniha Pereckého cechu, čo bol cech prievidzských vinohradníkov. Jej názov je
odvodený od vinohradníckeho práva nemeckých kolonistov v Uhorsku (pergrecht). Je unikátna, pretože na Slovensku sa perecké
knihy vinohradníkov zachovali len
v Pezinku a Bratislave. Prievidzská
perecká kniha obsahuje zoznam
vinohradníkov a viníc v jednotlivých
častiach chotára, ale aj kúpy a predaje vinohradov a riešenie sporov,
čo bolo v právomoci pereckého
majstra, ktorého volali pereg.
Pestovanie vína na väčšej

Hoci náš, v podstate už podhorský región, nepovažujú za tradičnú vinársku oblasť, šľachta na bojnickom hrade, celkom určite už
pred viac než 500 rokmi popíjala víno dopestované na južných svahoch Strážovských vrchov či Vtáčnika. Dokladá to kniha Znovuzrodenie vinárstva na hornej Nitre, ktorá v týchto dňoch vyšla zásluhou
členov najsevernejšej vetvy takzvanej Nitrianskej kráľovskej vínnej
cesty v okrese Prievidza.
V publikácii, ktorej autorom je čian, je mnoho dôkazov, že viErik Kližan a vydavateľom jeden nárstvo na hornej Nitre v minulých
z novodobých priekopníkov oživo- storočiach doslova prekvitalo.
Prvá písomná zmienka o víne
vania vinárstva v tomto regióne
Peter Kováčik z Nitrianskych Su- pochádza z roku 1429, keď bojnic-

Knihu pokrstil prezident Nitrianskej kráľovskej vínnej cesty Ján VšetečkaKonstanty (vľavo). V strede autor Erik Kližan a vpravo priekopník obnovenia
vinárstva na hornej Nitre Peter Kováčik.

Úradujúca hornonitrianska
kráľovná vína s novou publikáciou.

ploche na hornej Nitre postupne
zaniklo, pravdepodobne koncom
19. a začiatkom 20. storočia.
Železnica a postupne aj automobilová doprava totiž umožnila jednoduchšie dovážať víno z južných
oblastí Slovenska, kde sa ho urodilo omnoho viac, ako v našich chotároch. V súčasnosti však hrozno
opäť dozrieva v hornonitrianskych
viniciach. Peter Kováčik sa pestovaniu vína venuje už viac než štvrťstoročie. V súčasnosti má v obci
Nitrianske Sučany vinohrad s približne 400 koreňmi vínnej révy.
Text a snímky: (prš)

„Harleyáci“ otvorili sezónu
Typický basový zvuk motoriek s veľkým obsahom motorov,
zaznieval pred niekoľkými dňami na viacerých miestach nášho okresu. Takmer sto členov Harley Davidson klubu z celého Slovenska
a ich hostí zo zahraničia na hornej Nitre totiž otvárali tohoročnú
motorkársku sezónu.
Vyblýskané motorky, na chvíľu motorkám už takmer štyri desaťzaparkovali aj na Námestí slobo- ročia a v osemdesiatych rokoch
dy v Prievidzi. Prišli sa na ne pozrieť minulého storočia zakladal na Slostovky obdivovateľov bez rozdielu vensku klub Harley Davidson uvieveku a pohlavia. Mnohí si ich foto- dol, že motorkársku sezónu otvágrafovali, alebo nechali na nich rajú každý rok podobným stretnuchvíľu posedieť svoje ratolesti. tím. Tentoraz si „harleyáci“ dali
Prezident klubu Klement Belák zraz v amfiteátri v Kamenci pod
z Čavoja, ktorý sa venuje výkonným Vtáčnikom. Text a snímka: (prš)

Rekordy plachtárov
Mimoriadne výkony sa podarili
učastníkom 1. ročníka medzinárodnej plachtárskej súťaže FCC Gladin 2008, ktorá prebiehala v závere
minulého mesiaca na prievidzskom
letisku. V kombinovanej triede, kde
súťažili piloti s najmodernejšími
strojmi dosiahli v histórii Slovenska
rekordné až 600-kilometrové prelety. Podarilo sa im to nielen vďaka
vhodnému počasiu, ale takisto,
že bez obmedzenia hranicami,
mohli voľne lietať aj nad Českom
a Poľskom.

5

Na súťaži sa zúčastnilo takmer
70 pilotov zo Slovenska, Poľska,
Českej
republiky, Maďarska,
Slovinska, Nemecka, Rumunska
a Litvy. Súťaž zorganizoval
Aeroklub
Prievidza spoločne
s Leteckou školu Slovenského
národného aeroklubu v Košiciach.
Bol prvou generálnou skúškou
organizátorov na 31. majstrovstvá
sveta v bezmotorovom lietaní, ktoré
sa v roku 2010 uskutočnia práve
v Prievidzi.
Text a snímka: (pre)
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BLAHOELÁME

Hubárska sezóna
sa už začala.

20 rokov práce
Imrich ŠIMEK (z.karbid)
Gabriela BALAJOVÁ (z.plasty)
Katarína MORAVČÍKOVÁ (z.karbid)
Gabriel RUS (GS NCHZ)
Peter VETERNÍK (GS NCHZ)

Okrem voňavých májoviek medzi prvé hubárske
úlovky patrili rôzne druhy
smrčkov. V tomto roku ich
bolo mimoriadne veľa.
Hubár Milan Budač z Prievidze ich nazbieral plnú
škatuľu od topánok priamo na sídlisku.
Aká bude tohtoročná
hubárska sezóna závisí
od dažďa, ktorý je potrebný pre ich rast.
Snímka: (pre)

25 rokov práce
Ing. Soňa TRUCHANOVÁ (ORK)
Vladimír MACHARA (GS NCHZ)
30 rokov práce
Pavel BERNÁT (GS NCHZ)
Ivan DOKEREŠ (GS NCHZ)
Vladimír CHALMOVIANSKÝ (GS
NCHZ)
Jaroslav PINTER (GS NCHZ)
Pavel STRUHÁR (GS NCHZ)
Miroslav ŠTANGA (GS NCHZ)
35 rokov práce
Zdenko ŠOVČÍK (z.plasty)
Milan ADAMIK (GS NCHZ)
Vladimír BESEDA (GS NCHZ)
Marián ORŠULA (GS NCHZ)
Kristián RADOSA (GS NCHZ)
František RUS (GS NCHZ)
Milan SLEPKA (GS NCHZ)
50 rokov veku
Ján MATEJOVIČ (z.karbid)

Vyhodnotenie krížovky
Krížovka 4/2008:
Kvalitná práca je to, čo zamestnávateľ očakáva.
Výhercami sa stávajú: Miloš
Pavlák (závod plasty), Oľga Pivarčiová (ORA-SPH), Ivan Martinka

niečo pre zábavu ...

J. Poliak

Český
maliar

(ÚEaIT).
Ceny si môžete vyzdvihnúť na
oddelení marketingových služieb,
č.t. 4663 alebo 4633. Víťazom gratulujeme a ostatní neváhajte, zapojte sa súťaženia.
(rch)

TAJNIČKA ...

Dom.muž. Staviteľ Eskimác.
meno
korábu
sane

Vodný
jašter

Milan ŠVEC (z.karbid)
Pavel KOHÚT (z.chémia)
Ing. Marián KRAJČÍK (VR)
Pavol KAPUŠ (GS NCHZ)
Marián MALIŠKA (GS NCHZ)
55 rokov veku
Anna RAJCIGELOVÁ (ORK)
Slavomír DORNÍK (z.plasty)
Emília CHALMOVSKÁ (z.plasty)
Ján LATIAK (z.karbid)
Anton TURIAN (z.karbid)
Ján DADÍK (LARF NOVA)
60 rokov veku
Tomáš ŠKRABAN (ÚEaIT)
Odchod do dôchodku
František BUJNA (z.karbid)
Jozef DUCHOVIČ (GS NCHZ)
(rch)

Navždy nás opustili
Rady chemikov navždy opustili:
Jozef LOMNICKÝ
30.04.2008 vo veku nedožitých 88 rokov.
(rch)

(začiatok v tajničke) ... "profil INTERNOVA"
Mesto
v USA

Park

Žen.
meno

Tlak
krvi

Valuta

Žací
nástroj

Rajčin.
pretlak

Záchvat

Muž.
meno
Znač.
krému

Žen.
meno

Čarodej

Muž.
meno

Švajč.
mesto

Znač.
tabaku

Šport.
obuv

Výzvy

Okuje

Muž.
meno

1. časť
tajničky

Oporny
Voj.
predajňa

Euro
liga

Balkán.
miera

Žen.meno

Jed

Zn. účesu

Poverčivo

Omotali

Pestúnka
(angl.)
Štát.
úradník
ŠPZ
Malacky

Navíjal

ŠPZ
B.Bystrica
Muž.meno

Titul
lekára

Ručiteľ

Nekopaj
Ako (rus.)

Nečistota

Titán

Rapocete
Zn.cigár

Zahrad.
plod

Tipov.
hra

Zvrat.
zámeno

A podobne
Žen.meno

Sever.
paroháč
AKJA
OLEAN
NURSE

BLAHOELÁME

Slov.
vydávateľ

2. časť
tajničky

Arzén

Osob.
zámeno

Poľské
vlákno

Nočný
vták

Talian
(čes.)

Mexic.
konope

Praotec
Palestíny

Hory

KAŽDÝ MESIAC 3 VÝHRY

Vylúštenú tajničku vystrihnite,
vyplňte svoje meno a adresu
a vhoďte do schránky na hlavnej
Správne znenie tajničky z č.5/2008:
vrátnici alebo vo vestibule závodnej jedálne pod názvom
KRÍŽOVKY do 16. júna 2008.

3 x Sada otvarákov
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Meno:
Pracovisko:
Adresa:

(Za hrsť histórie, 50. časť)
Slávime malé výročie. Dnes už
po päťdesiaty krát na stránkach
Nováckeho chemika načierame do
nováckej histórie. Aj téma je nanajvýš dôstojná. Pozrieme sa na
nováckych richtárov, starostov,
predsedov MNV, MsNV a primátorov, jednoducho na predstaviteľov
samosprávy. Prvým, historickým
doloženým richtárom Novák bol
v roku 1428 Jakub. Bol šoltýsom dedičným richtárom, čo znamenalo, že tento post sa v jeho rodine
dedil. Túto výsadu dostal zato, že
do husitskými vojnami zničenej
obce Nováky priviedol nových obyvateľov - kolonizátorov. Jeho rodina richtárstvo vlastnila do roku
1428, kedy sa vrátilo obci. Potom

si Nováčania richtára volili, až do
roku 1458, kedy richtár Martin Herdel so svojimi pobočníkmi richtársky úrad predal súkromnej osobe.
Novým richtárom - šoltýsom sa
stal Štefan zvaný Veľký. V roku
1470 bol richtárom Štefanov zať

Na čele obce

Nováky I.
Mikuláš. V roku 1479 vyvrcholil
päťročný spor o platenie daní
medzi šoltýsom a Novákmi. V ňom
Mikuláš prehral, vzdal sa dedičného nároku na richtárstvo. Rodina
sa odsťahovala do Veľkej Lehoty
(dnes časť Lehoty pod Vtáčnikom).

Nováky, nemajúc peniaze, ktoré
pohltil tiahly súdny spor, opäť museli úrad richtára predať. Kupcom bol
majiteľ hradu Sivý Kameň Gregor
Majténi. Rodina odkúpila aj domy
bývalého richtára a usadila sa
v nich. Odvtedy iba Majténiovci
určovali, kto sa v Novákoch stal
richtárom. V roku 1508 ním bol
Adam Kostoláni. Nováčania tak
priamo stratili možnosť zasahovať
do voľby predstaviteľa svojej obce.
Aj keď neskôr si občania richtára
každoročne volili, no vyberali len
z troch kandidátov, ktorých vybrali
Majténiovci. Ich mená nachádzame v historických archívnych dokumentoch. Do nich pozrieme nabudúce.
- Erik Kližan -

Bosorka v zámku
Mimoriadny úspech zaznamenal tohoročný jubilejný, už 15. ročník Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel, ktorý sa po dva
predĺžené víkendy konal v Bojnickom zámku. Za osem dní toto
nezvyčajné divadlo odohrávajúce sa v komnatách a na nádvoriach
tohto romantického šľachtického sídla navštívilo rekordných 23
070 domácich i zahraničných návštevníkov.
Tentoraz to bol príbeh zo 16. storočia o šintavskej bosorke, skutočnej historickej postave Anne Rosine Listhiusovej, manželke bojnického zemepána Stanislava III. Thurzu. Žila na Šintavskom hrade a bola známa svojou krutosťou voči
služobníctvu a poddaným, ktorých
vraždila a mučila. Preto ju volali šintavská bosorka. A tak v zatemnenom zámku behal návštevníkom pri
mnohých scénach mráz po chrbte.
Stredovekí felčiari napríklad priamo na divákoch dokumentovali
púšťanie žilou, trhanie zubov, či o smrti svojho dieťaťa. Čierny
prikladanie pijavíc. V Zlatej sále humor zasa návštevníci zažili v prímučila Anna Rosina svojho sluhu, pravovni jedál, kde mala slúžka štvrale bola tam aj dojímavá scéna, tiť živú ľudskú hlavu.
Text a foto: (pre)
keď sa hradná pani dozvedela

Projekt skončil, spomienky zostávajú
Nováky sa 6. mája 2008 stali už druhýkrát miestom
stretnutia študentov stredných škôl z Turecka, Poľska, Talianska, Francúzska, Rumunska a domáceho gymnázia. Cieľom ich stretnutia bola
prezentácia výsledkov práce a zhrnutie všetkých aktivít počas trojročného cyklu z prostriedkov EÚ a Národnej kancelárie Sokrates financovaného projektu Spoločne v Európe za lepšie životné prostredie.

„Hlavným cieľom tohto projektu
je priviesť mladých ľudí k uvedomeniu si významu ochrany životného
prostredia. A v takomto duchu pracujeme už tretí rok,“ hovorí koordinátorka projektu za slovenskú stranu Iveta Šolomeková. Študenti
počas tohto obdobia monitorovali
environmentálne problémy vo svojich krajinách a navrhovali riešenia.
Počas zahraničných ciest spoznávali partnerské krajiny a vymieňali si
skúsenosti. „Mali sme možnosť

nickú záhradu,“ hovorí I. Donovalová. Na úprave okolia školy sa
podieľali študenti i so svojimi rodičmi. „Ako výstup z projektu zhromaždíme všetky prezentácie študentských prác na jedno médium, ktoré
nás bude spájať. Tento materiál
bude zavesený na internetových
stránkach našej školy i našich partnerov. Súčasťou prezentácie budú
výzvy občanom jednotlivých krajín,
aby viac dbali o ochranu životného
prostredia,“ vysvetľuje Iveta Šolomeková. Projekt bol prínosom aj
pre zapojených študentov, ktorým
priniesol väčší obzor v oblasti životného prostredia i nové priateľstvá
v zahraničí.
- Erik Kližan -

vidieť, že problémy, s ktorými sa
naši priatelia stretávajú vo svojich
krajinách sú presne také isté, ako
tie, s ktorými sa stretávame my,“
dodáva I. Šolomeková. Novácki
gymnazisti Ivana Donovalová, Erika
Varínová, Roman Ďurta a Marián
Goga na záverečnom stretnutí prezentovali najnovšie aktivity svojej
školy. „Prezentovali sme projekt,
v ktorom sme okolo našej školy
vysadili rastliny a označili sme ich
názvami. Vytvorili sme akúsi bota-
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Kalendárium
2.6.1908 - zomrel Ján František Pálfi, župný hodnostár, majiteľ bojnického zámku
5.6.1443 - hornú Nitru postihlo
silné zemetrasenie
5.6.1898 - narodil sa Ernest Sporzon, architekt, pôsobil v Nitr.
Rudne
6.6.1913 - narodil sa v Ráztočne
Ernest Berger, lekár, obeť holokaustu
7.6.1948 - narodil sa Marián
Ondáš, novinár, rozhlasový redaktor, pôsobí v Prievidzi
7.6.1948 - narodila sa v Bojniciach
Anna Záborská, lekárka, europoslankyňa
8.6.1953 - odovzdaný prvý generátor elektrárne v Zemianskych Kostoľanoch
10.6.1883 - narodil sa Anton
Židek, kňaz, pedagóg, pôsobil vo
Valaskej Belej, Novákoch a Podhradí
17.6.1928 - položený základný
kameň novostavby gymnázia v Prievidzi
19.6.1933 - vznik Klubu československých turistov v Handlovej
19.6.1948 otvorenie Roľníckeho
domu v Koši
19.6.1968 - zomrel Eduard Nécsey, arcibiskup, narodil sa v Oslanoch
20.6.1993 - prvý koncert Kúpeľného hudobného leta v Bojniciach
21.6.1903 - narodil sa v Diviakoch
nad Nitricou Vojtech Vlček, lekár,
rasovo prenasledovaný, účastník
odboja
22.6.1988 - zomrel Ferdinand
Démant, VŠ prof., lekár, rasovo prenasledovaný, pôsobil v Kľačne
23.6.1923 - narodil sa Ľudovít
Štrompach, maliar, pôsobil v Prievidzi
23.6.1973 - zomrel Marcel Barát,
teológ, cirkevný historik, publicista,
pôsobil v N. Sučanoch a Valaskej
Belej
24.6.1893 - vydanie stavebného
povolenia na stavbu železničnej
trate Veľké Bielice Prievidza
24.6.1923 - otvorenie Bošániho
turistickej útulne na Kľaku
25.6.1878 - narodil sa Ján Štrbáň,
kňaz, náboženský spisovateľ, pôsobil v Bojniciach
27.6.1998 - odovzdanie novej
budovy Obecného úradu v Koši
27.6.1998 - stretnutie obcí Kostoľany zo Slovenska v Zemianskych Kostoľanoch
28.6.1918 - hladová demonštrácia
baníkov v Handlovej
28.6.1993 - zomrel Alexander
Schut, básnik, publicista, pôsobil
v Novákoch a Prievidzi
29.6.1783 - požiar kostola v Diviakoch nad Nitricou
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Majstrovstvá Slovenska
v rýchlostnej kanoistike
Na jazere v Novákoch sa cez
víkend 10. a 11.5. 2008 konali
majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike.
Na šampionáte sa zúčastnilo
17 oddielov a na 5000metrovej
trati pretekalo 179 pretekárov.
KRK DAK Kiaba Nováky si za
výkony svojich pretekárov vybojoval 152 bodov v pohári mládeže a 157 bodov spolu aj s
dospelými. Tieto body zaručili
prvé miesto pred druhým Komárnom (105b.) a tretím Šamorínom
(93b.). Spolu na týchto pretekoch získali novácki kanoisti 6x
prvé miesto, 11x druhé miesto a
8x tretie miesto.
Majstrami Slovenska vo svojich kategóriách sa stali: Radoslav Rus C1, Miroslav Zaťko
Michal Petruš (KOM) K2, Lucia
Mištinová K1, Patrícia Drienovská K1, Juraj Oršula C1 aj C2
s Michalom Zaťkom.
Druhé miesta obsadili: Juraj
Baránek K1, Michaela Matoušková K1, Nikola Zatlkajová K1,
Jakub Ďuriš C1 aj C2 s bratom
Michalom, Miroslav Baránek C1
aj C2 s Tomášom Gombarčíkom, Bianka Beňová Karin Matejková (ŠŠT) K2, Lucia Mištinová
Annamária Tóthová (ŠAM) K2,
Ľuboš Felcan Marek Krajčovič
(INT) K2, Dominoka Mokrá
Patrícia Drienovská K2.
Tretie miesta si vypádlovali:
Michal Zaťko C1, Bianka Beňová
K1, Michal Ďuriš C1, Dominika
Mokrá K1, Petronela Ďuríková
K1 aj K2 s Nikolou Zatlkajovou,
Marián Goga Martin Vajda
(DUN) K2, Michaela Matoušková Petra Maťašová (PIE) K2.
Gratulujeme všetkým pretekárom a prajeme veľa športových
- rr úspechov.

INZERCIA
Predám dámsky kožený kabát
čiernej farby, veľkosť 40. Cena
1500,-Sk, resp. dohodou.
Tel: 0903 495 972.
Kúpim chalupu, alebo záhradku s chatkou (aj bez chatky) v okolí
Prievidze. Tel.: 0908 141 914

VIII. ročník stolnotenisového turnaja
Športová komisia pri OV ZO NCHZ, a.s. Nováky usporiadala 25.
apríla 2008 v telocvični Základnej školy v Bystričanoch, VIII. ročník
stolnotenisového turnaja mužov a žien odborárov - zamestnancov
NCHZ a LARF NOVA. Turnaj bol zároveň aj kvalifikáciou na letné
športové hry, ktoré usporiada 27. a 28. júna 2008 ZO Chemosvit
Svit.
Na pozvanie predsedu ZO p. P. nutiach zmeral sily s účastníkmi turKrála, sa stolnotenisového turnaja naja. Generálny riaditeľ potvrdil, že
zúčastnil aj generálny riaditeľ aj popri náročných pracovných
NCHZ, a.s. Nováky, Ing. Miroslav povinnostiach si udržiava stolnoteŠuba, ktorý si v priateľských stret- nisové kvality, nadobudnuté počas

aktívnej športovej činnosti.
V súťaži žien v dvoch štvorčlenných základných skupinách, odohrali odborárky po tri zápasy každá
s každou na dva víťazné sety. Do
finálovej časti postúpili prvé dve najlepšie hráčky, pričom vzájomné
stretnutia zo skupín, sa preniesli do
finálovej skupiny.
Finálová skupina ženy:
Por.
1.
2.
3.
4.

Meno
Šestáková E.
Baranová J.
Šestáková M.
Mišeje G.

DV výhry prehry
OSR 3 0
ORK 2 1
ORK 1 2
OSR 0 3

skóre
6:1
5:3
3:4
0:6

b.
3
2
1
0

V súťaži mužov odohrali odborári
zápasy v dvoch skupinách po päť
účastníkov, každý s každým na tri
víťazne sety. Zo skupín postupovali
prvý dvaja najlepší stolní tenisti,
pričom vzájomné zápasy sa im
započítavali do finálovej skupiny.
Finálová skupina - muži:

Generálny riaditeľ M. Šuba (vpravo) hrá s víťazom súťaže mužov M. Hudecom.

Národný beh Devín - Bratislava

V cieli aj štyria chemici
Už tradične patrí medzi prvé podujatia v novej atletickej sezóne
národný beh Devín - Bratislava. Toto najstaršie bežecké podujatie
na Slovensku sa v minulom mesiaci uskutočnilo už po šesťdesiaty
prvýkrát. Na štarte pod starobylým hradom v Devíne sa zišlo viac
ako dvetisíc bežeckých nadšencov.
Z nášho kvarteta bol suverénne časom 48:55 min. v kategórii nad
najrýchlejší Jozef Zlocha, ktorý 50 rokov obsadil vynikajúce 16
miesto. V kategórii nad 40 rokov
Ladislav Szibilla časom 57:47
skončil na 125-tom mieste, a Rastislav Cibulka výkonom 1:00:57
hod. obsadil 148-u priečku. Vekom
veterán, ale duchom „mladík“ Milan
Zgančík mal na tomto podujatí premiéru. V kategórii nad 60 rokov
časom 1:04:40 skončil na veľmi
peknej 34 - tej pozícii.
Nevrátili sme sa síce ovenčení
vavrínmi, ale neboli sme ani poslední. V cieli na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave po nás dobiehali ešte nie desiatky, ale stovky
bežcov. Štartovné číslo a vkusné
Zľava R. Cibulka, M. Zgančík, J. Zlo- športové tričko nám bude peknou
cha a L. Szibilla tesne pred štartom.
spomienkou a zároveň i motiváciou
Foto:ls
v príprave na ďalší ročník.
-L.S.-

Por.
1.
2.
3.
4.

Meno
Hudec M.
Brodzianský V.
Kršiak P.
Kršiak P.

DV výhry prehry
OÚ
3 0
ZC
2 1
OÚ
1 2
ZCH 0 3

skóre
9:3
8:3
4:6
0:9

b.
3
2
1
0

Ivan Grnáč, podpredseda ZO

NCHZ
porazili majstra
Nováčania porazili na finálovom turnaji extraligy v Košiciach majstra Slovenska ČH
Hornets Košice.
Výsledky:
Hornets Košice - NCHZ Nováky
11:12 (Janíček 4, Zaťovič 3,
Šomšág 2, Cachovan, Stehlík
a Valach po 1).
ŠKP Košice - NCHZ Nováky
3:6 (Janíček 3, Stehlík 2,
Zaťovič 1).
NCHZ Nováky - Topoľčany
14:5 (Malík a Zaťovič 3, Janíček,
Šomršág, Grman po 2, Stehlík
a Smondek 1).
Konečná tabuľka:
1. ČH Hornets
2. NCHZ Nováky
3. ŠKP Košice
4. Topoľčany

22 21 0 1 396:160
22 14 1 7 220:186
22 7 3 12 187:246
22 6 2 14 184:264

42
29
17
14

- rch -
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