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Novácke chemické závody
a.s., ktoré prevádzkujú Národné
centrum vodného póla (NCVP)
v Novákoch, ponúka kvalifikova-
ným záujemcom prenájom pries-
toru pre poskytovanie masér-
skych služieb.

Bližšie informácie na tel. čísle:
046 / 568 6816

Ing. Milan KUPKA

P R E N Á J O M

Drahé energie tlačia na cenu karbidu vápnika

„Na základe rokovaní medzi
NCHZ a jednotlivými odbera-
teľmi sa ceny zvýšili tak, aby kryli

zvýšené vstupy pre NCHZ
a boli zároveň únosné a akcep-
tovateľné pre odberateľov.

Vysoké ceny ropy a energií sa už premietajú aj do cien prie-
myselných výrobkov. Novácke chemické závody a.s. zvýšili
od druhého polroku cenu karbidu vápnika v priemere
o 15-20%.

V podobnej situácii sú aj ostatní
producenti karbidu vo svete,“
reagoval Marek Rattaj, obchod-
ný riaditeľ spoločnosti. „Rast
ceny ropy, energií a ostatných
vstupov spôsobil, že NCHZ

„ENERGETIKA“
opäť so zmenami

Hľadal a našiel Juraj Oršula
štvrtý

Bolo ich osemdesiatpäť

Zľava: Ing. J. Vráblová, ved. odb. ľudských zdrojov, JUDr. Ing. M. Karkuš, riaditeľ ÚPKaĽZ, Ing. M. Šuba, generálny
riaditeľ, P. Král, predseda odborovej organizácie NCHZ, Ing. K. Kováčová, ved. odd. personalistiky. Foto: P. Hudec

Pripravovaná investícia patrí medzi najvýznamnejšie akcie
realizované v rokoch 2008 a 2009. Okrem riešenia ekologic-
kých vplyvov rieši tiež inováciu produktov pri výrobe PEPO
a Polyeterpoliolov.

Modernizácia  a  ekologizácia
spracovania  propylénoxidu

lizácia i nábeh výroby prebieha
samostatne. Príprava i samotná rea-
lizácia investície je veľmi náročná

z dôvodu prevádzkovania jestvujú-
cej výroby počas výstavby nových
zariadení bez zníženia plánovaných
odbytových ukazovateľov.

Príprava uvedenej akcie bola
zahájená v roku 2007 spracovaním
projektu pre stavebné povolenie

(pokračovanie na 3. strane)

5. augusta prijal generálny riaditeľ NCHZ M. Šuba
v podnikovom stravovacom zariadení jubilantov pri prí-
ležitosti ich pracovného a životného jubilea v mesiaci
júl a odchodu do dôchodku. Všetkým zaželal veľa
zdravia, veľa úspechov v práci a veľa pekných chvíľ vo
svojich rodinách. (ľw)

Z riadneho
valného

zhromaždenia
a.s.

Akcionári Nováckych che-
mických závodov, a.s. odvolali
na riadnom valnom zhromaž-
dení z Do-
zornej rady spoločnosti Ing.
Roberta Lauka a Andreja
Kollára.

Na valnom zhromaždení
akcionári, ktorých sa zúčast-
nilo 72,95 percent, schválili
Výročnú správu spoločnosti za
rok 2007, Konsolidovanú
výročnú správu za rok 2007,
riadnu individuálnu účtovnú
závierku k 31.12.2007, riadnu
konsolidovanú účtovnú závier-
ku k 31.12.2007 a návrh pred-
stavenstva na úhradu strát za
rok 2007. Ďalej schválili
Obchodný plán a finančný roz-
počet na rok 2008.

Ing. Igor , predseda

Ing. Martin , člen
Mgr. Jana členka
Mgr. Slavomír člen
Peter člen
Ivan člen

22. augusta 2008

Dozorná rada
Rattaj

Benko
Mladá,

Šimeg,
Král,

Grnáč,
(rch)

Celá investičná akcia je rozdele-
ná na 4 samostatné prevádzkové
celky (PC 01 PC 04), ktorých rea-
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Výroba karbidových odsírova-
cích zmesí začala v NCHZ, a. s.
v roku 2000. Uvedené zmesi sa
používajú na odsírovanie surového
železa, ktoré slúži na výrobu vyso-
kokvalitných ocelí. Hlavnou zložkou
zmesí (cca 80 % ) je karbid vápni-
ka. Zmes karbidu a ostatných prí-
sad sa podľa receptúry presne
namieša a zomelie na veľmi jemný
prášok, ktorý je v dusíkovej atmo-
sfére železničnými cisternami pre-
pravovaný k zákazníkom. Okrem
karbidových zmesí sa na odsírenie
surového železa používa horčík
a vápno.

Neustály pokles spotreby karbi-
du vápnika na výrobu acetylénu

spôsoboval jeho nadbytok na trhu
a s tým spojený pokles výroby
a cien, resp. odstavovanie jeho
výroby (ODDA Nórsko, PESCHI-

Európska komisia stále prešetruje možné kartelové dohody
výrobcov karbidu. Súčasťou vyšetrovania sú aj NCHZ, v ktorých sa
uskutočnila inšpekcia Európskej komisie v januári 2007. Súbežne
kontrolovali firmy v ďalších krajinách EU, Rakúsku, Nemecku a Slo-
vinsku. Kontrola bola zameraná na významných výrobcov karbidu
vápnika a podozrenie na možný cenový kartel. Inšpektori EK sa
zamerali na roky 2004, 2005 a 2006. Hoci sa kontrola týkala obdo-
bia predošlého vedenia spoločnosti, nový manažment spoločnosti
pristúpil k preverovaniu s náležitou vážnosťou, ochotou spolupra-
covať a vyvíjal všetky aktivity na to, aby minimalizoval prípadný
postih pre NCHZ.

Po odchode Ing. Jána
HOJČA z funkcie technické-
ho riaditeľa, technický úsek
bude dočasne riadiť gene-
rálny riaditeľ Ing. Miroslav
Šuba a postupne budú jeho
činnosti a pracovníci delimi-
tovaní na iné úseky. (rch)

a.s. sa dohodli s obchodnými
partnermi na kvartálnom kontra-
hovaní a garantovaní cien,“
dodal obchodný riaditeľ.

Karbid vápnika z Novák dosa-
huje vysoké kvalitatívne para-
metre a u najväčších spotrebi-
teľov v Európe ma dobrú repu-
táciu. Po minuloročných zme-
nách na európskom trhu sa
NCHZ stali jedným z lídrov
v produkcii karbidu vápnika
v Európe.

Karbid vápnika, vyrábaný
v NCHZ, je hlavná surovina pre

plynárenské spoločnosti, ktoré
ho používajú na výrobu acety-
lénu, používaného na rezanie
a zváranie kovov, ale aj na ďal-
šiu výrobu.

Novácke chemické závody
a.s. patria medzi najvýznamnej-
šie slovenské chemické pod-
niky. Vyrábajú širokú škálu pro-
duktov anorganickej, organic-
kej chémie, polymérov a pro-
duktov spracovania PVC. Pre-
važná väčšina produktov
NCHZ je určená na ďalšie spra-
covanie najmä u odberateľov
z krajín EÚ. (sm)

NEY Francúzsko ). Pri hľadaní vhod-
ného výrobku z karbidu vápnika,
ktorý by eliminoval pokles spotreby
a zároveň udržal jeho výrobu na
ekonomicky prijateľnej výške,
padlo rozhodnutie postaviť najmo-
dernejšiu výrobu karbidových
zmesí v EÚ.

Naším najväčším odberateľom
je spol. ARCELOR (MITTAL), kto-
rá nakupuje karbidové zmesi pre
svoje závody vo Francúzsku. Záro-
veň dodávame karbidové zmesi aj
pre známych výrobcov ocele v Ne-
mecku a Rakúsku. - sm -

(dokončenie z 1. strany)

Stalo sa ...

V priebehu I. polroka 2008
rôzne vzdelávacie aktivity
absolvovalo 3 573 zamestnan-
cov. Z pohľadu realizácie bola
najnáročnejšia aktualizačná
odborná príprava zamestnan-
cov, ktorá sa v zmysle zákonov
NR SR č. 124/2006 Z. z. a č.
309/2007 Z. musí realizovať 1x
za päť rokov. Tieto školenia
z problematiky vyhradených
technických zariadení v priebe-
hu troch mesiacov absolvovalo
1 812 zamestnancov, z toho
takmer 1 600 z výrobného úse-
ku; ostatné periodické školenia
a skúšky 1 438 zamestnancov.
Odborné školenia v zmysle plat-
nej legislatívy absolvovalo 70
zamestnancov. V rámci špe-
ciálnych účelových školení bo-
lo najviac školení zameraných
na úvodné školenia k Lotus
Notes, v rámci výchovy k systé-
mu manažérstva kvality na pre-
školenie interných audítorov.
Z celkového počtu vyškolených
zamestnancov takmer 1 600
zamestnancov vyškolili odborní
pracovníci bývalej fy NCHZ
G.S. a. s. a cca 1 700 zamest-
nancov našich odborných útva-
rov.

I touto cestou sa chceme
poďakovať a vyslovujeme veľké
a úprimné ĎAKUJEME, všet-
kým tým, ktorí sa podieľali na
„úspešnom zvládnutí“ najmä
aktualizačnej odbornej prípra-
vy. Bolo to náročné nielen pre
lektorov ale i riadiacich pracov-
níkov. Oceňujeme i disciplino-
vaný pr ístup samotných
účastníkov. Mnohí z nich sú
držitelia viacerých oprávnení
a tým bolo ich povinnosťou
absolvovať požadovaný rozsah
školení a „zasadnúť do škol-
ských lavíc“ viackrát, niektorí
i v čase svojho osobného voľna,
nakoľko „žiadne úľavy neboli
poskytnuté“, realizácia výroby
musela byť zabezpečená.

ved.ORĽZ
PhDr. M. Oršulová

Vzdelávanie

Európa  prešetruje  kartel

Kartel - Kartelová dohoda zaväzuje všetkých zúčastnených, aby dodržia-
vali vo svojej činnosti zmluvne dohodnuté podmienky, ktoré obmedzujú
konkurenciu na trhu. Cieľom vzniku kartelu, združenia výrobcov a dodá-
vateľov, ktoré kontroluje ceny, výrobu a predaj je ovplyvňovať trh a preto
sa považuje za ekonomický monopol.

Uzatváranie kartelových dohôd prísne sledujú protimonopolné orgá-
ny. Okrem národných protimonopolných orgánov prešetruje podozrenia
z kartelových dohôd aj Európska komisia. Tá trestá zúčastnené firmy
pokutami, ktoré často presahujú sumu 100 miliónov Euro.

Zákon zakazuje podnikateľom uza-
tvárať kartelové dohody, resp. koordinovať svoje správanie, pretože to
spôsobuje značné škody pre odberateľov a spotrebiteľov. Zo spoločen-
ského hľadiska sú kartelové dohody najzávažnejším protisúťažným delik-
tom.

S L O V N Í Č E K

Drahé energie tlačia na cenu karbidu vápnika

(dokončenie z 1. strany)
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Oveľa väčšia zmena organizač-
nej štruktúry sa totiž na úseku
energetiky a IT plánuje od 1. sep-
tembra 2008. Jej prvotným dôvo-
dom je špecializácia. Od svojho
počiatku zabezpečuje úsek široký
rozsah činností, ktoré svojou pod-
statou nie vždy spolu súvisia, veď
posúďte činnosti oddelenia distri-
búcie elektro, činnosti oddelenia
tepelného, vodného a odpadového
hospodárstva, činnosti odboru
energetiky, činnosti odboru infor-
mačných technológií. Chceme byť
dobrí vo všetkom, ale ak sa nebu-
deme špecializovať, čas prinesie
víťazstvo kvantity nad kvalitou.
Keďže ÚEIT vzišiel z bývalého závo-
du energie a služby, najbližšia nám
je oblasť energetiky. Oblasť plná
technickej terminológie, zákonov
a výnosov, úradných tlačív, osved-
čení a na druhej strane nevyhnutne
vyžadujúca zodpovedných zamest-
nancov, ktorý svoju prácu vykoná-
vajú rukami, rozumom i srdcom.
Od 1. septembra 2008 sa od
úseku odčlení odbor informačných
technológií a ekologické koncovky,
teda už nebudeme zastrešovať

oblasť počítačov, počítačových pro-
gramov, internetu, poštových a ko-
pírovacích služieb, telekomunikač-
ných služieb. Tiež bude od nás
odčlenené stredisko čistička odpa-
dových vôd, mechanicko-biolo-
gická čistička odpadových vôd
a odpadové hospodárstvo. Tieto,
pre podnik nesmierne dôležité
odbory a oddelenia budú presunu-
té na tie úseky, kde prax ukázala
silnejšie súvislosti a bude možnosť
ich výraznejšej koordinácie či špe-

Prax neustále prináša nové skúsenosti a poznanie, ako riešiť úlohy
efektívnejšie a komplexnejšie. Z tohto dôvodu k 1. 7. 2008 došlo k do-
časnej zmene na úseku organizačnej štruktúry úseku energetiky
a informačných technológií, pod ktorý bolo pričlenené oddelenie poš-
tových služieb a rozmnožovňa.

V zmysle Dodatku č.6 KZ
2006 - 2009 sa k 1. 9. 2008
uplatňuje u zamestnancov urče-
ných zmenových prevádzok s
37,5 hodinovým pracovným
týždňom a im príslušným nadria-
deným zamestnancom 35,5
hodinový pracovný týždeň. Skrá-
tenie pracovného času je výra-
zom ocenenia a motivácie
zamestnancov prevádzok výrob-
ného úseku a príslušných pod-
porných a obslužných útvarov,
bolo dohodnuté s odborovou
organizáciou v kolektívnom
vyjednávaní roku 2008.

Proces uplatnenia je riadený
odborom ľudských zdrojov,
oddelením práce a miezd. Pre
35,5 hodinový pracovný týždeň
boli vypracované nové harmono-
gramy striedania zohľadňujúce
takto skrátený pracovný čas.
Základom v nepretržitej prevádz-
ke je zaužívaný systém striedania
2,2,3, kde nahradením vhodné-
ho počtu raných zmien sa získa
35,5 hodinový pracovný týždeň.
Dĺžka zmeny bez prestávky na
jedlo a oddych bola stanovená
na 7,5 hodiny. Počet dní riadnej
dovolenky v 35,5 hodinovom pra-
covnom režime je pri štyroch
týždňoch 19 dní, pri piatich
týždňoch 24 dní.

Novo vytvorené režimy pre
zmenových zamestnancov boli
označené ako 48A-H, 49A-D
a 74A-D. V základnom opakova-
teľnom osem týždňovom cykle sa
z pôvodne 40 plánovaných
zmien zobrali dve ranné a to
u 48A-H v pondelok, utorok, stre-
du a štvrtok a u 49A-D v piatok
a sobotu. U týchto režimov sa
uplatnili dve 35,5 hodinové voľná
spolu. Tým je uzatvorené kom-
pletné striedanie 12 pracovných
zmenových miest, t.j. tri systemi-
zované štvorice. Ak sa jedná
o pracovisko s viacerými zmeno-
vými miestami je potrebná vhod-
ná kombinácia týchto režimov.

Režim 74A-D je vhodný pre
jedno zmenové pracovné miesto,
t.j. pre štyroch zamestnancov,
napríklad pre zmenových dis-
pečérov podniku , či zmenových
technikov závodov. 35,5 hodino-
vé voľná sú v stredu a v piatok na
ranných zmenách po jednom dni.

Zároveň bol vytvorený pracov-
ný režim striedača pre 35,5 hodi-
nový pracovný týždeň označený
ako 52A a režim denných
zamestnancov označený ako
50A,B. Jeden striedač vystrieda

„ENERGETIKA“ opäť so zmenami

zmien v organizačnej štruktúre
úseku pričlenení do radov svojich
zamestnancov aj ľudí z elektroúdrž-
by a strojnej údržby.

Všetky tieto zmeny prinesú vede-
niu úseku i jej zamestnancom väčší
priestor pre orientáciu v problema-
tike energetiky, ktorá sa neustále
mení a vyvíja, ale zároveň tvorí pre
podnik významný ekonomický
efekt.

riaditeľ ÚEaIT
Ing. Marián Hluzák

cializácie.
Úsek energetiky a informačných

technológií sa teda zmení na úsek
energetiky. Okrem zoštíhľujúcich

(09/2007). Ihneď po spracovaní
PSP bola predložená žiadosť na
zmenu integrovaného povolenia
s cieľom vydania stavebného povo-
lenia.

Povolenie na stavbu bolo vyda-
né v 12/2007, kedy bola aj zaháje-
ná realizácia stavebných prác na
PC 01 Sklady PO.

Vzhľadom na zložitosť realizácie
jednotlivých častí stavby v roku
2008 prebieha projekčná príprava
realizačného projektu ako i čiastoč-
ná realizácia samostatných častí
investície. Predpoklad ukončenia

Modernizácia a ekologizácia spracovania propylénoxidu

Uplatnenie 35,5 hodinového

pracovného týždňa

(pokračovanie na 4. strane)

celej stavby je plánovaný na rok
2009.

Realizácia ako i príprava prebie-
ha počas chodu jestvujúcej výroby,
na montážnych pracovníkov sú
kladené veľké z hľadiska zložitosti
a z hľadiska poznania technológie
prevádzok. Tieto faktory boli sme-
rodajné pri určovaní generálneho
dodávateľa, ktorým je ÚRIaÚ.

Ako už v úvode bolo uvedené,
realizáciou tejto investície dosiah-
neme nielen zlepšenie pracovného
prostredia v daných prevádzkach
a na výstupe z objektov firmy, ale
taktiež nová investícia ovplyvní kva-

litu a sortiment výrobkov.

- zvýšenie kapacity výroby
- zavedenie výroby nových typov

PEPO
- zlepšenie kvality jestvujúcich špe-

ciálnych typov PEPO
- zavedenie výroby nových amíno-

vých typov PEPO na objednáv-
ku zákazníka

- postupné odstavenie environ-
mentálne zastaranej výroby PO

- zlepšenie pracovného prostre-
dia novou technológiou dávko-
vania surovín

- recyklácia nezreagovaného
podielu PO vo všetkých proce-
soch spracovania PO vo výrobe
TIPA.

vedúci OIV

Medzi hlavné ciele pripravo-
vanej investície patria:

Ing. F. ŠIMO

(dokončenie z 1. strany)
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Horský hotel Magura, zariadenie
Nováckych chemických závodov,
leží vo Chvojnici v údolí Strážovskej
pahorkatiny, v blízkosti prírodnej
rezervácie Strážovské vrchy. Keď-
že leží v miernom pásme, priemer-
ná teplota je okolo 8 stupňov a sne-
hová prikrývka 80 až 120 dní v ro-
ku. Toto prekrásne územie je zná-
me svojimi atraktívnymi turistickými
chodníkmi, ktoré sa v zimných me-
siacoch menia na prekrásne
bežecké trate.

Plné športové vyžitie rekreačné-
ho zariadenia podporuje priestran-
ná telocvičňa s posilňovňou, von-
kajší bazén a v zime lyžiarska be-
žecká dráha s dĺžkou 5 km. Hotel
ponúka 17 dvojposteľových a 4 jed-
noposteľové izby. Každá izba má
vlastnú kúpelňu, toaletu, televízor,
rádio a telefón. Stravu je možné
objednať vo forme plnej penzie
alebo polpenzie. K dispozícii je
i denný bar s bohatým výberom
alko i nealko nápojov.

Popri hotelovom ubytovaní je
možnosť využiť ponuku ubytovania
v romantických zrubových chat-
kách. Pre deti je v areáli vybudova-
né detské ihrisko. V neďalekom
pstruhovom potoku si sezónne
prídu na svoje i rybári a hubári.

Z hľadiska celého roka svojou
činnosťou zabezpečujeme nášmu
Rekreačnému stredisku vo Chvoj-
nici výnosy vo výške viac ako 3 mil
korún z organizovania rekondič-
ných a ozdravných pobytov našich
zamestnancov, ale aj zamestnan-
cov cudzích firiem v priebehu 10-
tich mesiacov roka. V roku 2007 sa
v 12 turnusoch zúčastnilo RP 309
zamestnancov, z toho 245 zamest-
nancov našej spoločnosti a ďalších
137 našich zamestnancov sa
odrekreovalo v 6-tich turnusoch na
ozdravnom pobyte. Výnosy dosiah-
li čiastku 3 119 380,- Sk .

Rekondičné pobyty organizuje-
me v zmysle povinnosti zamestná-
vateľa zo zákona č.124/2006 Z. z. ,

V rehabilitačnom centre rekreač-
ného zariadenia, boli vlani poskyto-
vané a odbornou lekárkou fyziatrie,
balneológie a liečebnej rehabilitá-
cie, ordinované škótske streky,

Aká je účelovosť rekondič-
ných a ozdravných pobytov,
koľko zamestnancov využilo
tento pobyt v minulo roku a aké
procedúry sú poskytované, nám
povedala Ing. Jana Studená,
vedúca oddelenia zdravotných
služieb.

ozdravné jednotýždňové pobyty
pre skupiny nerizikových za-
mestnancov sú jednou z foriem
nadštandardnej starostlivosti
firmy o svojich zamestnancov
od roku 2006.

inhalácie, klasická masáž, hydro-
masážna vaňa, individuálny liečeb-
ný telocvik, záťažový bicykel a sau-
na.

Od septembra tohto roku sa
škála procedúr rozšíri o rašelinové
zábaly, elektroliečbu, ultrazvuk,
magnetostimulátor a k podpore kar-
diovaskulárneho systému o bežiaci
pás a bicykel, ktoré sa za aktívnej
pomoci predsedu našej odborovej
organizácie podarilo obstarať.

Zámerom týchto pobytov bolo
a je pri vstupných a kontrolných
vyšetreniach, zhodnotiť zdravotný
stav, pohybovú aktivitu zamestnan-
cov, odhaliť rizikové faktory, ktoré
nepriaznivo pôsobia na ich celkový
zdravotný stav.
Cieľom pobytov je :
- vypestovať pohybovú aktivitu na
čerstvom vzduch a v ukľudňujúcom
prostredí
- naštartovať ľudí k pravidelným stra-
vovacím návykom
- správna životospráva vedie k pre-
vencii civilizačných ochorení /obe-
zita, vysoký krvný tlak, cukrovka,
neurózy, ochorenia chrbtice/
- spomalenie procesu stárnutia /re-
kreačný šport, zdravé stravovacie
návyky, pozitívne myslenie/
- snaha o odbúranie škodlivých
návykov /fajčenie, alkohol, prejeda-
nie sa/
- racionálna strava, dostatok spán-
ku, dobré medziľudské vzťahy, zdra-
vý spôsob života vedie k lepšej kva-
lite života
- znižuje chorobnosť, čo dáva pred-
poklad k vyššej produktivite práce.

Výsledkom týchto aktivít firmy sú
spokojní, zotavení, oddýchnutí
zamestnanci. Za rok 2007 celkom
382, ktorí sa takýmto spôsobom
vyjadrili v dotazníkoch spokojnosti
pri ukončení pobytov. Takéto kon-
štatovanie je odmenou všetkým
zainteresovaným útvarom, ktoré
vstupujú do spolupráce pri realizá-
cii zdravotno - relaxačného progra-

BLAHO�ELÁME
20 rokov práce

25 rokov práce

Miroslav ŠŤASTNÝ (ÚEaIT)
Jana MAREKOVÁ (z.plasty)

Ing. Ľuboš GAMAN (z.plasty)
Juraj RENČÍK (ORVaBP)

Milan MELUŠ (ÚEaIT)
Eva PROSTREDNÁ (z.karbid)

Marko GROLMUS (z.plasty)
Ing.Jozef TRUCHAN (ORVaBP)

Peter IŠTVÁN (LARF NOVA)
Ing. Milan BALAŠČÁK (ASRTP)

Vo výplatnom doklade za
mesiac júl 2008 bol prvý krát na
dovtedy obvyklom mieste finanč-
nej čiastky k výplate v pravej
spodnej časti uvedený údaj

. Na základe viace-
rých dotazov na uvedené nóvum
dávame zamestnancom nasle-
dujúce vysvetlenie.

Celková cena práce je súčet

dosiahnutého v konkrétnom me-
siaci a odvodov do poistných fon-
dov zdravotného a sociálneho
zabezpečenia

. Vyjadruje teda
celkovú sumu, ktorou boli v da-
nom mesiaci za konkrétneho za-
mestnanca zaťažené osobné
náklady zamestnávateľa. Povin-
nosť uvádzať celkovú cenu práce
ukladá § 130 odstavec (5)
Zákonníka práce.

Ak si teda spočítate hodnotu
vami dosiahnutého hrubého
príjmu a poistného zamestnáva-
teľa, vyjde vaša celková cena prá-
ce. Poistné zamestnávateľa však
žiaľ nejde Vám, ale do zdravot-
ných a sociálnej poisťovne.

, vedúci OPaM

cena práce

hrubého príjmu zamestnanca

platených za-
mestnávateľom

Ing. Pavel Šimko (pokračovanie na 6. strane)

Horský hotel Magura vo Chvojnici

Všetko pre spokojnosť a oddych zamestnancov

mu .
Počas mesiacov júl - august je

plne obsadená kapacita rekreač-
ného strediska cestovnou kance-
láriou AZAD, ktorá tu pravidelne
organizuje detský tábor. Nakoľko
im služby, prostredie, strava vyho-
vujú, radi sa do nášho zariadenia
vracajú. Letné sústredenie si užíva
vo Chvojnici aj tanečný klub z Hlo-
hovca a zo Zvolena, povedala nám
Ing. Jana Mikulová, vedúca oddele-
nia sociálnych služieb. (ľw)

Celková cena práce

Oznam pre zamestnancov

N CH Z, a.s
Dňa 31. augusta 2008 sa

končí v Národnom centre vodné-
ho póla a tým aj
otváracie hodiny určené ako pre
širokú verejnosť, tak pre zamest-
nancov NCHZ a.s.

Dňa 1. septembra 2008 sa
zaháji poskytova-
nia všetkých dostupných služieb
v NCVP v upravenom režime
otváracích hodín.

Pre
bude k dispozícii veľký bazén

v dňoch :
- pondelok od 14.30-16.00 hod
- utorok od 19.00 - 21.00 hod
- štvrtok od 14.30 - 16.00 hod
- sobota od 13.00 - 15.00 hod

letná sezóna

zimná sezóna

zdarma

zamestnancov NCHZ
a.s.

(M.K.)

9,5 kmeňových zamestnancov,
ich počty boli pre jednotlivé pra-
coviská stanovené doporučenou
metodikou vypracovanou OPaM.
Denný režim 50A,B je určený pre
denných zamestnancov priamo
riadiacich kolektívy v 35,5 hodi-
novom pracovnom režime, v pre-
vádzkach sú to majstri a technickí
pracovníci. 35,5 hodinové voľná
sú raz za štyri týždne v príslušné
pondelky a piatky.

Podľa potreby a požiadaviek
majstrov bolo tiež vytvorených nie-
koľko atypických pracovných reži-
mov, spravidla pretržitých resp.
dvojzmenových, s dĺžkou opako-
vateľného cyklu 6 týždňov, kde sa
uplatnilo jedno celé 35,5 hodino-
vé pracovné voľno a jedna pra-
covná zmena v polovičnej dĺžke.
S ich riadením budú príslušní
majstri dostatočne oboznámení.

K zabezpečeniu úlohy uplatne-
nia 35,5 hodinového pracovného
týždňa boli na pracoviská zaslané
sady pracovných kalendárov
zohľadňujúcich 35,5 hodinový
pracovný týždeň a tlačové zosta-
vy dotknutých zamestnancov so
mzdovým zaradením pred a po
zmene dĺžky pracovného času.
Dohody o zmene pracovného
alebo mzdového zaradenia vysta-
ví OPaM v 35. týždni a následne
budú zaslané k podpisom
zamestnancom. P.Š.

(dokončenie z 3. strany)

Počas letných prázdnin deti využívali aj takýto nafukovací "kaktus". Foto: sm
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dých šachistov z celého Slovenska,
vo veku od 6 do 17 rokov. Všetci už
získali významné ocenenia na domá-
cich i zahraničných súťažiach. Medzi
zúčastnené najmladšie úspešné
šachistky patrila 9-ročná Veronika
Gažiková z Bojníc, ktorá sa vlani stala
majsterkou Európy vo vekovej kate-

Simultánkou so slovenským repre-
zentantom v šachu arménskeho pô-
vodu, Sergejom Movsesianom, 16-
tým najlepším šachistom na svete,
vyvrcholil v závere minulého mesiaca
program detského letného tábora
pre šachové talenty na hornej Nitre.

Na tábore sa zúčastnilo 13 mla-

górii do osem rokov a aj majsterkou
Slovenska do 10 rokov. V programe
v prvom rade to bol denne šesť-
hodinový šachový tréning. Viedli ho
známi slovenskí veľmajastri Igor Štohl
a Tomáš Likavský. Popritom mali čas
aj na športovanie, hry a zábavu.

Simultánku so všetkými účastníkmi
tábora si najskôr zahral, v súčasnosti
najlepší český šachista Vlastimil
Babula. Prekvapivo s ním ako jediný
vyhral, iba 10-ročný šachista Matej
Šošovička z Bratislavy. Jeho 13 -
ročný brat Juraj v druhej simultánke
so Sergejom Movsesianom dokázal
remizovať. Mimoriadne si to cení,
hoci už dosiahol viacero víťazstiev na
domácej a zahraničnej pôde. Simul-
tánne si s veľmajstrom svetovej triedy
zahrali aj starší šachisti, ale všetkých
porazil. Text a foto: (prš)

v náklade 500 kusov pod pseudony-
mom Hasan om Hadi. Vysvetlil, že
meno Hasan dostal v Malajzii a Hadi
je priezvisko podľa spriatelenej rodiny
v Indonézii, ktorá ho prijala ako svoj-

Na výstave predstavil 55 prevažne
čiernobielych fotografií. Je to však iba
prísny výber z tisícov snímok, ktoré
zhotovil na cestách za posledných
osem rokov, na ktorých trávil doved-
na dva a polroka. Viac ako polovica
sú fotografie z poslednej cesty,
počas ktorej prevažne stopom, alebo
vlakom či autobusom prešiel Turec-
ko, Irán, Pakistan, Čínu, Laos, Thaj-
sko, Malajziu a Indonéziu. Vrátil sa iba
pred dvomi mesiacmi. Na fotogra-
fiách predstavuje ľudí, ktorých stretol
a ich spôsob života. Okrem pre-
svedčivých portrétov, zaujímavá je
jeho séria detailov rúk, ktoré sú podľa
neho, tak ako tvár, charakteristické
pre každého človeka.

Väčšinu týchto fotografií použil aj
v knihe. Vydal ju vo vlastnej réžii

Cestovateľ Pavol Bartuš (36), z Opatoviec nad Nitrou sprístupnil
verejnosti v prievidzskom Dome kultúry výstavu fotografií zo svojich šty-
roch ciest po Ázii. Zároveň predstavil aj cestopis

.
Čo som hľadal a koho

som našiel

ho. V knihe opisuje zážitky a stretnu-
tia s domorodcami, najmä ako sa
dokázal s nimi zblížiť, napriek rozdiel-
nym názorom, náboženstvu a spôso-
bu života. Po všetkých uvedených kra-
jinách prešiel bez sponzorov a veľ-
kých finančných prostriedkov. Často
si musel zarobiť pomocnými prácami
na jedlo, ale stretol sa predovšetkým
s priateľskými a ochotnými ľuďmi,
ktorí mu pomohli. (pre)

Sklady výbušnín vo Vojen-
skom opravárenskom podniku
(VOP) Nováky, spĺňajú prísne
bezpečnostné opatrenia. Potvr-
dil to Bohuš Sliacky, predseda
Obvodného banského úradu
(OBÚ), ktorý VOP v minulom
mesiaci povolenie na ich použí-
vanie vydal. Úrad totiž povoľuje
nákup trhavín a zabezpečuje do-
zor nad skladmi i manipuláciou
s priemyselnými trhavinami v ce-
lom civilnom sektore. Bolo však
po prvý raz, čo OBÚ zo zákona
vydával povolenia pre vojenskú
organizáciu. V minulosti VOP
mal povolenie na manipuláciu
a uskladňovanie munície podľa
starších predpisov a civilné orgá-
ny nemali do vojenského objektu
prístup. Ako však ukázal vlaňajší
tragický výbuch delaboračnej
haly, pri ktorom zahynuli ôsmi
pracovníci, dôležité je dodržiavať
štandardné bezpečnostné pred-
pisy aj pri skladovaní výbušných
látok, získaných delaboráciou
rôznej munície.

Výbušniny sú podľa ich
nebezpečnosti rozdelené do
troch skupín podľa razancie pri
výbuchu. Podľa toho sú určené
aj množstvá, ktoré je možné
spolu skladovať. Delaboráciu
výbušnín vo VOP však v súčas-
nosti stále nevykonávajú. Gene-
rálny riaditeľ VOP Peter Trgiňa
uviedol, že na to ešte budú
potrebovať schválenie pre-
vádzky pre delaboráciu Hlavným
banským úradom. Povolenie na
delaboráciu by mohol podnik
podľa jeho slov dostať koncom
tohto roka. (pre)

chvíľu.
Po obrade čakalo zosobášené

páry malé prekvapenie. Pozdravili ich
Blanka Sforzová a nemanželsky syn
kráľa Mateja I. Ján Korvín, ktorí

Magický dátum s tromi osmička-
mi 8.8.2008 si na sobáš v romantic-
kom Bojnickom zámku vybralo
osem párov. Vernosť a trvalú lásku
si v Zlatej sále, pod zlatým stropom
so 183 anjelmi, sľúbili snúbenci
z Prievidze, Bojníc, Nitrianskeho
Rudna, ba aj z Revúcej, Banskej
Bystrice, Bratislavy a Myjavy.

Riaditeľ tamojšieho múzea Ján
Papco tvrdí, že je to po prvý raz čo
mali v piatok osem svadieb. Hoci
sám na nejaké magické dátumy
neverí a za základ šťastia v manžel-
stve skôr považuje dobrý výber part-
nera súhlasí, že pre niekoho to môže
byť symbolické. Manažérka múzea
Petra Gordíková si spomenula, že
vlani sa v deň s tromi sedmičkami
zosobášilo v zámku až 12 párov.
Teraz si niektorí zabezpečili sobáš už
začiatkom roka. Boli však aj takí snú-
benci, ktorí sa rozhodli na poslednú

Cestovateľ Pavol Bartuš vystavoval fotografie

Hľadal a našiel

Simultánka s veľmajstrami

Sobáše  na  magické  osmičky
v zámku skutočne ako zaľúbený pár
žili približne pred 500 rokmi. Mlado-
manželom zablahoželali a venovali im
na pamiatku ich veľkého dňa dukáti-
ky, s vyobrazením Bojnického zámku

Banský úrad povolil
sklad výbušnín vo

VOP

a štvorlístkom. Zmätok u niektorých
mladoženáčov vyvolal sám gróf Ján
Pálfi, bývalý majiteľ bojnického pan-
stva, ktorý zomrel presne pred sto
rokmi. Domáhal sa totiž feudálneho
práva prvej noci. Ani jeden zo žení-
chov s tým samozrejme nesúhlasil
a Vojtech Bartko, ktorý grófa často
hráva pri rôznych príležitostiach,
vyšiel naprázdno.

Do zámku prišlo aj nezvyčajne veľa
novinárov. Niekto totiž rozšíril vo
verejnosti informáciu, že by sa mal
v zámku oženiť aj svetový tenista
Roger Federer. Je totiž známe, že
jeho priateľka Mirka pochádza z Boj-
níc. Nič také sa však nestalo. A žiad-
na utajená svadba sa nekonala.
Roger niesol vlajku Španielska na
olympijských hrách v Pekingu. Nikto
zo zámku však nevylúčil, že sa tak
môže stať niekedy v budúcnosti.

Text a foto: (pre)

Cestovateľ, fotograf a spisovateľ P. Bartuš predstavuje svoje fotografie. Foto: pre
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Roz-
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Nakaď

niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

2. časť
tajničky

Počítal

Rameno

Slov.
herec

Matka

Majster
sveta

Vesmír

Otáčaný

Rím
(tal.)

Predlož-
ka

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 16. 9. 2008.

KAŽDÝ  MESIAC  3  VÝHRY

3 x Euro peňaženka
Správne znenie tajničky z č. 8/2008:

Meno:

Pracovisko:

Adresa:

Krátky
kabát

Krížovka č. 7/2008:
„

Výhercami sa stávajú a Sadu
pier vyhrávajú:
Blanka (ORK-
CH+SP)

Nahnevaný nikto nebol dobrý“

GAJDOŠOVÁ

Vyhodnotenie krížovky

Konča-
tina

BLAHO�ELÁME

30 rokov práce

35 rokov práce

40 rokov práce

50 rokov veku

55 rokov veku

Ján FERGEL (z.karbid)
Stanislav POS (z.chémia)
Ing. Igor VALENT (OSaR)
Viera SIMONOVÁ (ORK)

Dušan MORÁVEK (LARF NOVA)

Ľudmila JANČOVÁ (OPaM)
Viktor VELICKÝ (z.karbid)

Ing. Michal BELIANSKÝ (OIV)

Vladimír HALUŠ (ORVaBP)
Ján ĎURTA (z.chémia)

Rudolf ŠTANGA (z.chémia)

Milan KREJČI (z.plasty)
Dušan CACHOVAN (z.karbid)
Gabriela KOČNEROVÁ (ORK)

Mária ŽUFOVSKÁ (ORK)
Viera ŽUFOVSKÁ (ORK)

Miroslav KRÁTKY (z.plasty)
Darina PAULIČKOVÁ (z.plasty)

Rudolf BLAHO (z.chémia)

Anton KOMŽÍK (z.plasty)
Ján VOJTKO (z.plasty)
Jozef ŠEVĆÍK (z.plasty)

Eleonóra SVAČEKOVÁ (z.chémia)

BLAHO�ELÁME
60 rokov veku

Odchod do dôchodku

(rch)

Peter ČAJKA (z.plasty)

Viera SIMONOVÁ (ORK)
Emília BUDKEOVÁ (ORVaBP)

Marián MATLOVIČ (z.plasty)
Ján FERGEL (z.karbid)

Ján RAKOVSKÝ (ORVaBP)
Jozef FENEŠ (z.karbid)

Jozef (z. karbid)
Anton (z. chémia)

Ceny si môžete vyzdvihnúť na
OMS č.t. 4663.

Gratulujeme a ostatní neváhajte
a zapojte sa do súťaženia!

ZÁHORSKÝ
HRKOTÁČ

(rch)

Rady chemikov navždy opustili:

8.8.2008 vo veku 71 rokov.
František ORŠULA

Júlia  BARANOVIČOVÁ

Helena DADÍKOVÁ

Ervín KÁLMAN, d.t.

(rch)

9.8.2008 vo veku 72 rokov

13.8.2008 vo veku 76 rokov

13.8.2008 vo veku 79 rokov

Navždy nás opustili

Latin.
pozdrav

Takmer sto kamiónov všetkých
svetových značiek mohli počas
uplynulého víkendu pohromade
vidieť obyvatelia hornej Nitry. Boli
to účastníci XIII. ročníka medziná-
rodného stretnutia kamionistov na
Jankovom vŕšku pod názvom Truck
Show. Aby malo možnosť tieto
silné stroje vidieť čo najviac milov-
níkov motorizmu, vydali sa na tak-
zvanú spanilú jazdu po širokom
okolí. Za hlasitého trúbenia
klaksónmi prešli od Dolných Ves-
teníc, cez Nováky do Prievidze.
Tam urobili okružnú jazdu po
celom meste a vrátili sa znovu cez
Nováky a Partizánske, späť na
Jankov vŕšok kde medzi sebou

súťažili v jazde do vrchu a jazde
zručnosti. Text a foto: (rem)

Spanilá jazda kamiónov
(dokončenie zo 4. strany)

Domáce
zviera

1. časť
tajničky

Čistiaci
prášok

Berýlium

Zátoka
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teľstvo obce Nováky a veľký počet
ľudu z okolia. Miestna dychová
hudba zaujala svoje miesto a daná
jej bola úprava, kedy a čo má hrať.
Aby sme presne boli uvedomení
o príchode autákov, poslali sme
stráž na vežu, ktorá nám mala dať
znak úderom na zvon.“ V napätej

Kalendárium
1.9.1948

1.9.1953

1.9.1953

1.9.1963

1.9.1988

1.9.1988

1.9.1993

2.9.1943

2.9.1973

4.9.1883

6.9.1988

7.9.1948

8.9.1908

10.9.1923

10.9.1948

14.9.1773

20.9.1693

21.9.1918

24.9.1968

25.9.1548 -

25.9.1933

26.-28.9.1678

27.9.1973

29.9.1458

- otvorená Stredná eko-
nomická škola v Prievidzi

- otvorená Priemyselná
škola potravinárskej chémie v Prie-
vidzi

- otvorená Poľnohospo-
dárska majstrovská škola v Prievi-
dzi

- zlúčenie Poľnohospo-
dárskych učilíšť v Prievidzi a Bojni-
ciach

- otvorenie novej mater-
skej školy v Kamenci pod Vtáčni-
kom

- otvorenie nových
základných škôl v Diviackej Novej
Vsi a Ráztočne

- otvorená Piaristická
základná škola Františka Hanáka
v Prievidzi

- narodil sa v Lehote pod
Vtáčnikom Anton Baláž, spisova-
teľ, pôsobil v Prievidzi

- otvorená nová škola
v Nitrianskych Sučanoch

- narodil sa Leopold
Márk, dentista, rasovo prenasledo-
vaný, pôsobil v Prievidzi

- zomrel Štefan Rendoš,
strojný inžinier, energetik, pôsobil
v Handlovej a Z. Kostoľanoch

- narodil sa Jozef Šulo,
akademický maliar, výtvarník, pôso-
bí v Prievidzi

- posviacka kláštora Dcér
Božskej lásky v Prievidzi

- narodila sa v Malej
Lehôtke Františka Anitta Sláviková,
rehoľná sestra, trpiteľka za vieru

- otvorená Štátna
obchodná škola v Prievidzi

- zomrel Ján Györy,
kňaz, pôsobil v Prievidzi a Divia-
koch nad Nitricou

- obnovené artikuly
cechu mäsiarov v Prievidzi

- narodil sa Justín
Beňuška, kňaz, trpiteľ za vieru,
pôsobil v N. Rudne a Novákoch

- zomrel Rudolf Bunček,
sochár, študoval v Prievidzi

najstarší odtlačok
pečatidla Nitrianskeho Pravna

- ukončenie stavby
Mestského domu v Prievidzi

- Kuruci spustošili
hornú Nitru

- vznikol Klub Rosa
milovníkov a pestovateľov ruží
v Novákoch

- potvrdenie šoltýskych
výsad obce Nováky

Príchody prezidenta republiky
boli vždy významnou udalosťou.
A v minulosti ešte viac, pretože boli
zriedkavé. No Nováky ležiace na
hlavnom cestnom ťahu zažili 10.
augusta 1923 radostnú udalosť.
„Už ráno sme boli uvedomení, že
pán prezident Tomáš Garigue
Masaryk dôjde do Novák asi o 3.
hodine odpoludnia,“ zaznamenal
udalosti spred 85 rokov učiteľ Juraj
Cincík. Prezident smeroval z matič-
ných slávností v Martine do letného
sídla v Topoľčiankach. „Na tento
čas zišli sa pred obecným domom,
ktorý stojí pozdĺž hradskej, predsta-
venstvá okolitých obcí, školská mlá-
dež pod svojím práporom vedená
učiteľmi, dospelá mládež, obyva-
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Vývoj počtu obyvateľov Novák
bez práce mal počas uplynulého
obdobia rôznorodý charakter.
Pokiaľ na začiatku tohto roku
bolo v evidencii úradu práce 118
Nováčanov, ich počet najviac
poklesol až na marcových 99.
Odvtedy sme zaznamenali mier-
ny nárast až na súčasných 106.
Z nich 54 tvoria ženy

- Erik Kližan -

.

Miera nezamestnanosti poklesla
z 4,87 % na dnešných 4,45 %
z ekonomicky aktívneho obyva-
teľstva, čo je o percento menej ako
priemer za celý prievidzský okres
(5,50 %). Na porovnanie, susedná
Lehota pod Vtáčnikom má 101
nezamestnaných (5,09 %), Ze-
mianske Kostoľany 44 (5,13 %)
a Prievidza 1609 (5,19 %). Nováky
sa v pomyselnom rebríčku umiest-
nili na 13. mieste za dedinami
v okolí Dolných Vesteníc, Bojníc
a Nitrianskeho Rudna. V súčasnos-
ti má najnižšiu mieru nezamestna-
nosti obec Horné Vestenice 2,80
%. Z aktuálnych štatistických úda-
jov vyplýva, že zo 106 Nováčanov
bez práce sú najväčšou skupinou
nezamestnaní vo veku 40-49 rokov
(31). Nasledujú rovnako početné
skupiny 20-29 rokov a starších ako
50 rokov (po 27). Dlhodobo menej
Nováčanov bez práce je vo vekovej
skupine 30-39 rokov (18) a v evi-
dencii úradu práce sú len traja
absolventi škôl z nášho mesta mlad-
ší ako 19 rokov. Na porovnanie,
presne pred rokom bolo v evidencii
úradu prace v Novákoch 128 neza-
mestnaných (z toho 74 žien, 5,23
%) a v roku 2006 až 133 obyva-
teľov (5,53%), z toho 75 žien.

V minulom vydaní Nováckeho chemika sme už písali, že poslanci
mestského zastupiteľstva na svojom júnovom zasadnutí schválili Pro-
gram hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta na roky
2008 - 2013. Tento strategický dokument má záväzný charakter
a preto môžeme predpokladať, že mestská samospráva sa bude jeho
ustanoveniami a odporúčaniami riadiť.

atmosfére ľahko dôjde k omylu
a tak aj Nováčania čakajúci prezi-
denta po údere zvona okamžite zvo-
lali mohutné „Sláva!“ a hudba zača-
la hrať hymnu. No prichádzajúce
auto patrilo trhovníkom z Topoľ-
čian. Ďalšie auto síce už bolo zo
sprievodu, no jeho posádka zna-
mením troch prstov napovedala, že

prezident sedí až v treťom aute koló-
ny. A naozaj. „Tretí auták miernil sa
v behu už na moste,“ spomínal
Juraj Cincík. „Hudba zaznela, pre-
volávanie na slávu rozliehalo sa na
všetky strany a tretí auták tak poma-
ly išiel vedľa nás, že každý mohol
dokonale vidieť radosťou žiariacu,
pokojnú a prívetivú tvár pána prezi-
denta a že v národnom kroji oble-
čené, kyticu kvetov v ruke držiace
dievča malo dosť času mu ju po-
dať. Pán prezident pokývnuc nám
rukou k rozlúčke, šiel ďalej...“ Kú-
sok zelene, ktorú si zo slávobrány
postavenej na túto počesť mohol
odtrhnúť na pamiatku každý, opat-
rovali v mnohých domácnostiach
dlhé roky. - Erik Kližan -

Mladé rodiny sa začiatkom tohto mesiaca Novákoch začali sťahovať
do nových 14-tich dvoj a trojizbových nájomných bytov. Novú bytovku
mesto postavilo v priebehu jedného roka.

hodli postaviť novú bytovku. V naj-
bližších mesiacoch začne mesto
s výstavbou ďalšieho činžiaka, pre-
tože na mestskom úrade v týchto
dňoch evidujú ešte približne 6O žia-
dostí o pridelenie bytu. Mestské
zastupiteľstvo nedávno zrušilo aj
všeobecne záväzné nariadenie,
podľa ktorého mohli prideľovať byty
iba obyvateľom s trvalým bydliskom
v Novákoch. Teraz už môžu vyho-
vieť aj žiadostiam ľudí z okolitých
obcí, ktorí pracujú v Bani Nováky,
alebo NCHZ, či vo VOP a chcú
bývať bližšie k svojmu pracovisku,
konštatoval primátor.

(pre)

Podľa slov primátora Novák
Dušana Šimka, náklady na výstav-
bu bytovky predstavovali približne
20 miliónov korún (663.878,37
eur). Mesto na ňu získalo 20-
percentnú štátnu dotáciu a zvyšok
financovalo z úveru. Po roku 1995
sú to prvé byty, ktoré mesto posta-
vilo. Nebolo to totiž potrebné. Od
NCHZ totiž získalo ubytovne, ktoré
pozostávali približne z 200 garzó-
niek a jednoizbových bytov. Po
čase však väčšiu časť predali
nájomníkom, aby sa rozhýbal trh
z bytmi. Postupne sa začali kopiť
žiadosti, na väčšie byty, práve zo
strany mladých rodín. Preto sa roz-

(Za hrsť histórie, LIII. časť)

Predstavme si teda tézy, ktoré sa
odrazia v budúcich volebných pro-
gramoch kandidátov i politických
zoskupení. V prvom rade je to popu-
lačná politika. Nováky starnú a vy-
mierajú, pretože prirodzený prírastok
obyvateľov Novák (počet narode-
ných oproti počtu zomretých) má od
roku 1995 zápornú hodnotu. Príras-
tok predstavujú hlavne prisťahovalci
migranti, ktorí do mesta prichádzajú.
Ako dlho stagnácia potrvá, závisí vo
veľkej miere aj od samosprávy mesta
a jej proimigračnej alebo „prodo-
movskej“ politike. Prítomnosť silných
podnikateľských subjektov v meste
je priaznivým faktorom, ktorý môže
ovplyvniť jeho rozvoj. Autori PHSR
však s baníctvom už nepočítajú, sta-
vajú na prosperite NCHZ a subjek-
tov na chemický priemysel priamo
napojených. Devízou sú malí podni-
katelia fyzické osoby, ktorí tvoria až

82,5 %. V oblasti služieb sa pod-
nikateľské subjekty orientujú predo-
všetkým na kovovýrobu, odievanie
a autodopravu, no i napriek tomu
služby výrazne zaostávajú za celo-
slovenským priemerom. Rezervy sú
aj v oblasti rozvoja služieb cestovné-
ho ruchu, keďže Nováky sú význam-
ným dopravným uzlom na ceste
k centrám turizmu na hornej Nitre.

Existencia podnikateľských sub-
jektov predstavuje aj príjem do
pokladnice mesta. Výdavky z nej
smerujú pozitívnym smerom do
vzdelávania (34 %), všeobecných
verejných služieb (19 %), na býva-
nie a občiansku vybavenosť (16 %)
a do oblasti ekológie (15%). V so-
ciálnej oblasti absentujú zariadenia
sociálnych služieb, problémom je
kvalita životného prostredia. Viac
sa dozviete na internetovej stránke
mesta Nováky. - Erik Kližan -

Radostný deň obce Nováky

Quo vadis, Nováky?
Priaznivý vývoj
nezamestnanosti

Mladé rodiny v novej bytovke
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Výpravy z desiatich základných
organizácií boli ubytované v kom-
plexe hotela Mladosť. Jednotlivé špor-
tové zápolenia sa uskutočnili na špor-
toviskách v meste pod Vysokými
Tatrami za krásneho slnečného
počasia, kde 212 športovcov pred-
viedlo svoje športové kvality. Naša
výprava mala zastúpenie v 6 športo-
vých disciplínách s počtom 34 špor-
tovcoch. S finálovým vystúpením
a umiestnením našich odborárov
športovcov, môžem vyjadriť maximál-
nu spokojnosť. Všetci odborári pred-
viedli tie najlepšie športové výkony
a snahu pre celkové kolektívne
víťazstvo.

V bodovom hodnotení všetkých
zúčastnených ZO, získali športovci
NCHZ 13 bodov a tým aj celkové
víťazstvo, na druhom mieste s 12

Maďarský Szeged privítal v dňoch 17. - 20. 7. 2008 európsku špičku
v rýchlostnej kanoistike. Vo výbere Slovenska nemohli chýbať ani kanois-
ti z Novák. Najviac sa darilo Jurajovi Oršulovi, ktorý si na 500 metrovej trati
vybojoval štvrté miesto keď mu medaila ušla iba o 0,498 sek.

Klub rýchlostnej kanoistiky DAK
Kiaba Nováky prijíma do svojich

radov detí a mládež od 10
rokov. Prihlásiť sa môžu každý
deň od 25. augusta 2008 od

14:45hod. na lodenici
v Novákoch. Bližšie informácie

poskytne tréner ml. žiactva
a prípravky Rastislav Rus na

tel. čísle: 0904 558 495
- R. Rus -

Na tisíc metrovej trati skončil šies-
ty a spolu s Michalom Zaťkom v C2
1000m obsadili 7. miesto a na polo-
vičnej trati si vypádlovali 8. priečku.
Ďalšími účastníkmi z Novák boli
minuloroční medailisti z MS - junio-
rov K4 Juraj Baránek a Miroslav
Mičo, ktorí si vybojovali na 1000m.
4. miesto vo FB (malé finále) spolu
s Miroslavom Zaťkom a Michalom
Petrušom (KOM) a na 500 m trati
sa posadili do lode s Gáborom Jaku-
bíkom a Zoltánom Tothom (obaja
so Šamorína) a vybojovali si 9. mies-
to. Na 500 m sa v singlovej disciplí-

ne si pekne počínal Miroslav Zaťko,
ktorý skončil v FB na peknom 7.
mieste. V Szegede sa predstavil aj
kanoista Miroslav Baránek v C4
spolu s Kristofom Tothom, Ada-
mom Csenkeyom a Vincentom Far-
kašom, ktorým sa nepodarilo prebo-
jovať do finále a ich účinkovanie sa
skončilo v semifinálových jazdách.
Na týchto pretekoch chalanom
z Novák, ale aj iným pretekárom zo
Slovenska dával svoje odborné
rady náš tréner Ľ. Hagara, ktorý vyja-
dril s dosiahnutými výsledkami spo-
kojnosť. - rr -

V júli a auguste mali naplánované
majstrovstvá Slovenska rýchlostní
kanoisti pre mladšie žiactvo v Nová-
koch počas N 500-vky a staršie žiac-
tvo až dospelí vo Zvolene na
Môťovskej priehrade. Spolu si pre-
tekári KRK DAK Kiaba Nováky vybo-
jovali 23 prvých, 17 druhých a 12 tre-
tích miest. Majstrami Slovenska sa
stali Juraj Baránek 6x, Marián Goga
5x, Lucia Mištinová 4x, Juraj Oršula
4x, Miroslav Mičo 4x, Michal Zaťko
2x, Miroslav Zaťko 2x, Ľuboš Felcan
2x, Patrícia Drienovská 2x, Bianka
Beňová, Michaela Matoušková, Domi-
nika Mokrá a Lenka Oršulová 1x. Vice-
majstrami Slovenka sa stali Miroslav
Baránek 3x, Nikola Zatlkajová 3x,
Tomáš Gombarčík, Ľuboš Felcan,
Jakub Ďuriš, Miroslav Zaťko, Domini-
ka Mokrá a Petronela Ďuríkova po 2x
a po 1x Michal Zaťko, Lucia Mištino-
vá, Natália Tkáčová, Michal Ďuriš
a Veronika Mokrá. Tretie miesta obsa-
dili Michaela Matoušková 2x, Ľuboš
Felcan 2x, Michal Zaťko, Miroslav
Mičo, Miroslav Zaťko, Bianka Beňo-
vá, Miroslav Baránek, Denis Myšák,
Dávid Kopčan, Martina Oršulová
a Zuzana Fedorová všetci po 1x.

Všetkým medailistom gratulujeme.
Samozrejmé na týchto pretekoch sa
zbierali body do Slovenského pohára
kde sú Novácky kanoisti neohrozene
na 1. mieste s počtom bodov
2155,25 pred druhým Komárnom
(1446,00) a tretím Šamorínom
(1273,50). - rr -

V minulom vydaní NOVÁCKEHO CHEMIKA sme vás informovali
o výsledkoch z Letných športových hier. Teraz viac z ich príprav. Uspo-
riadateľom finále LŠH v dňoch 27. a 28. júna 2008 a hostiteľom 212 špor-
tovcov bola základná organizácia Chemosvit Svit.

bodmi skončila domáca ZO Chemo-
svit a na treťom mieste so 7 bodmi
skončil Slovnaft.

Na slávnostnom vyhodnotení LŠH
2008 medaile pre víťazné kolektívy
a najlepších jednotlivcov odovzdali:
predseda OZCH SR Bc. Juraj Bla-
hák, podpredseda OZCH SR Mgr.
Vladimír Schneider, predseda špor-
tovej komisie pri OZCH SR Ivan
Grnáč a predseda ZO Chemosvit
a riaditeľ LŠH, Vladimír Zentko.

Predseda OZCH SR p. Blahák
v záverečnom príhovore poďakoval
usporiadateľom za úspešné zvládnu-
tie náročného dvojdňového poduja-
tia a odborárom za výborné športové
výkony. Zároveň upozornil, že je reál-
ny predpoklad zmeny v poriadaní
z čisto športových súťaži na kultúrno-
spoločenské stretnutia odborárov

už v nasledujúcom roku, čo sa u prí-
tomných odborárov športovcov stret-
lo s veľkou nevôľou. Návrh na zmenu
a realizáciu obsahu nasledujúcich
odborárskych stretnutí vypracuje
a následne aj schváli predsedníctvo
OZCH SR.

Predseda ZO NCHZ p. Král ďaku-
je všetkým 34 odborárom športov-
com ZO za výbornú reprezentáciu

odborovej organizácie a podnikov.
Poďakovanie patrí aj vedeniu
NCHZ, a.s. Nováky a LARF NOVA
s.r.o., ktoré uvoľnili zamestnancov
z pracovného procesu a umožnili
nám odborárom reprezentovať
základnú organizáciu odborov a zmie-
nené podniky.

- podpredseda ZO
a predseda ŠK pri OZCH SR

I. Grnáč

KC MESTA NOVÁKY

ATRAKTÍVNA PONUKA NA
SEPTEMBER!

KINO NOVÁKY

28.8.2008 -
OSLAVY SNP

29.8.2008
SUNSET 2008

každá augustová streda

PRÁZDNINOVÉ POPOLUD-
NIE V KNIŽNICI

ADAM
ŠANGALA

31.8.2008 - SISI A
YETI -

o 16.00 h - Námes-
tie SNP -

- o 16.00 h - Futbalo-
vý štadión - - mul-
tižánrový koncert regionálnych
kapiel, hosť: Tomáš Bezdeda so
skupinou, vstupné 80,- Sk

- od
15.00 do 18.00 h - Knižnica

- čítanie roz-
právok, hry, súťaže, kvízy, kresle-
nie, vstup voľný

Zájazd do DAB Nitra -
- muzikál v réžii Joze-

fa Bednárika, vstupné + doprava
470,- Sk, predpredaj od
15.7.2008 v KCMN

o 18.00 h -
Nemecko, MP, vstupné

60,- Sk

Informačný servis...

NÁBOR

Juraj Oršula štvrtý na ME  juniorov 23 titulov MS
do Novák

Ešte  raz  o  Letných  športových  hrách

Účastníci Letných športových hier za NCHZ a VÚP. Foto: vsch

Juraj ORŠULA


