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Jednou z plnenia úloh celopodnikovej odstávky bolo aj zváranie potrubia cirkulačnej vody. Foto: P. Hudec
Viac na 3. strane

(viac na 8. strane)

Vedenie spoločnosti ozna-
muje zamestnancom a ob-
chodným partnerom, že
dňom 18.09.2008 sa spo-
ločnosť

stala jediným vlast-
níkom akcií spoločnosti
Novácke chemické závody,
a.s., čím nadobudla 100%-
ný podiel na hlasovacích prá-
vach emitenta Nováckych
chemických závodov, a.s..

V najbližšom čísle Novác-
keho Chemika pripravujeme
rozhovor s predstaviteľom
spoločnosti

,
ktorá pre nového vlastníka
Nováckych chemických
závodov, a. s. poskytuje
poradenské a konzultačné
činnosti.

DISOR HOL-
DINGS LIMITED, Nikózia,
Cyprus

ISTROKAPI-
TÁL SLOVENSKO a.s.

VYUŽITIE ODPADOV
V DOMÁCNOSTI

Deň zdravia Novácky bulvár

OH Peking a
Ivana KMEŤOVÁ

Celopodniková odstávka - zodpovedný výkon údržby Oznámenie

Novácka olympionička už
opäť tvrdo trénuje dve hodiny
denne na domácom jazere.

Výsledok hospodárenia spo-
ločnosti pred zdanením na
mesiac bol oproti
plánu lepší o 1,004 mil. Sk.
Výsledok hospodárenia z hos-
podárskej činnosti bol v porov-
naní s plánom vyšší o 0,837 mil.
Sk a výsledok z finančnej čin-
nosti bol v porovnaní s plánom
lepší o 0,167 mil. Sk.

Výsledok hospodárenia pred
zdanením je
oproti plánu lepší o 8,663 mil.
Sk. Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti je nižší
v porovnaní s jeho plánovanou
hodnotou o 22,895 mil. Sk a
výsledok z finančnej činnosti je
lepší o 31,558 mil. Sk.

august

od začiatku roka

(G.K.)

Hospodársky
výsledok

Nová kategorizácia pracovných úrazov

pracovnej neschopnosti

Poznámka:

je najme-
nej 42 kalendárnych dní)

Zmrzačenie, strata alebo podstat-
né zníženie pracovnej spôsobilosti,
ochromenie údu, strata alebo pod-
statné oslabenie funkcie zmyslové-
ho ústrojenstva, poškodenie
dôležitého orgánu, zohyzdenie,

ťažká ujma na zdraví
je vážna porucha zdravia alebo
vážne ochorenie, a to:

Okrem iného tento zákon zavá-
dza aj novú kategorizáciu pracov-
ných úrazov, a to:

(bez
pracovnej neschopnosti)

(práceneschopnosť zamestnanca,
ku ktorej došlo následkom pracov-
ného úrazu trvá viac ako tri dni)

(smrť,
ťažká ujma na zdraví, alebo ak

evidovaný pracovný úraz

registrovaný pracovný úraz

závažný pracovný úraz
pred-

pokladaná alebo skutočná dĺžka

Od 1.7.2006 je účinný zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochra-
ne zdravia pri práci, pričom tento zákon bol novelizovaný v roku 2007
(Zákon č. 309/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006
Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony) a v roku 2008 (Zákon č. 140/2008
Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

(pokračovanie na 2. strane)
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Čo bolo dôvodom organizač-
nej zmeny?

Novovytvorený úsek RIaÚ stavia
na organizačnej štruktúre, ktorá
bola profilovaná niekoľko rokov
v prechádzajúcich spoločnostiach.
Pričlenením odboru investičnej
výstavby tak vznikol ucelený úsek,
ktorý je schopný zabezpečiť kom-
plexne celú investičnú činnosť

v podniku od schváleného investič-
ného zámeru, cez realizáciu až po
odovzdanie stavby budúcemu uží-
vateľovi.

Našou prvoradou úlohou je
zabezpečiť opravy, údržbu a pre-
vádzkyschopnosť výrobno-techno-

Aká je úloha nového úseku
v štruktúre firmy?

Zárobok zamestnancov Novác-
kych chemických závodov možno vo
všeobecnosti charakterizovať tromi
základnými mzdovými zložkami. Sú to
základné mzdy resp. platy, pohyblivá
zložka mzdy (prémie) a zo zákona
resp. kolektívnej zmluvy vyplývajúce
príplatky. Riadenie pohyblivej zložky
mzdy upravuje metodický pokyn ge-
nerálneho riaditeľa č. 5 / 2007 Hmot-
ná zainteresovanosť pracovných
kolektívov, s cieľom zabezpečiť jej
vyplácanie v súlade s ekonomickými
výsledkami akciovej spoločnosti.

Riadenie pohyblivej zložky mzdy,
(prémie) je v zmysle tohto pokynu
realizované nasledovne :

Pohyblivá zložka mzdy je určená
%-tom zo základného platu a v rámci
pracovného kolektívu prislúcha
zamestnancom kategórie robotníkov,
technicko-hospodárskych zamest-
nancov a zamestnancom so zmluvný-
mi platmi. Prémia sa vypláca mesač-
ne na základe plnenia hospodárske-
ho výsledku (zisku) akciovej spoloč-
nosti, ekonomických ukazovateľov
hospodárskych stredísk, komplex-
ných hodnotiteľných ukazovateľov
a plnení kritérií účasti na dosiahnu-
tých výsledkoch.

Ukazovateľ zohľadňujúci celopod-
nikové výsledky je hospodársky
výsledok akciovej spoločnosti. Naň je
naviazaných 40 % pohyblivej zložky
mzdy zamestnancov so zmluvnými
platmi, 30 % pohyblivej zložky mzdy
technicko-hospodárskych zamest-
nancov a 20 % pohyblivej zložky
mzdy robotníkov. Vyhodnotenie uka-
zovateľa vykonáva ekonomický úsek,
v prípade jeho nesplnenia by došlo
k príslušnému kráteniu pohyblivej
zložky mzdy podľa predchádzajúcej
postupnosti a to za každé 1 % nepl-
nenia o 0,8 %, 0,6 % a 0,4 %, maxi-
málne do výšky 40 %, 30 %, resp. 20
% celkovej kolektívnej prémie. Uka-
zovateľ sa vyhodnocuje kumulatívne
od začiatku roka.

Na ukazovatele zohľadňujúce hos-
podársku činnosť jednotlivých
vnútropodnikových stredísk je navia-
zaných 20 % pohyblivej zložky mzdy
zamestnancov so zmluvnými platmi,
20 % pohyblivej zložky mzdy tech-
nicko-hospodárskych zamestnancov
a 20 % pohyblivej zložky mzdy robot-
níkov. Vyhodnotenie ukazovateľov
vykonávajú príslušné útvary ekono-
mického a obchodného úseku. V prí-
pade ich nesplnenia sa pohyblivá
zložka mzdy kráti jednotne, za každé
1 % neplnenia 2 %, až do výšky 20
% celkovej kolektívnej prémie. Eko-
nomické ukazovatele hospodárskych
stredísk sa vyhodnocujú mesačne.

Komplexný ukazovateľ sa uplatňu-
je u všetkých vyššie uvedených kate-
górií zamestnancov k motivácii indivi-
duálneho osobného výkonu. Kvalitné
plnenie úloh vyplýva z pracovného
zaradenia, popisov pracovných čin-
ností a funkčných miest a ďalších
predpisov a noriem vnútropodniko-

logických zariadení v podniku.
V druhom rade je snaha maximálne
využiť skúsenosti a znalosti zamest-
nancov nášho úseku pri realizácii
investičných akcií. V neposlednom
rade poskytovať aj činnosti pre
externé spoločnosti, samozrejme
v rámci možností a voľných kapacít
úseku.

Momentálne prebiehajú práce
na veľkej investičnej akcii MESPO,
ktorá má byť ukončená v roku
2009. Táto náročná investičná
akcia si vyžaduje zainteresovanosť
všetkých zložiek v podniku, nakoľko
sa realizuje vo viacerých existujú-
cich a riadne fungujúcich prevádz-
kach. Snaha je vždy zladiť optimál-
ne prípravu a realizáciu investičnej
akcie pri dodržaní všetkých bez-
pečnostných opatrení s výrobným
a obchodným úsekom za účelom
minimalizácie strát vzniknutých
odstavovaním dotknutých prevá-
dzok.

Na čom práve pracujete?

(ľw, sm)

Spojenie údržby s investičným úsekom
Hovoríme s Ing. Ivanom ŠIAGIM, riaditeľom úseku realizácie investícií a údržby

Ing. Jana RENDEKOVÁ

Noví produktoví manažéri
obch.úseku:

Ing. Matej DUDÁŠ

Ing. Soňa OKRESOVÁ

Úsek generálneho riaditeľa
Odbor riadenia

kvality
Úsek riaditeľa úseku PKaĽZ

Odbor životného
prostredia a REACH
Úsek výrobného riaditeľa

Odbor stratégie
a rozvoja
Úsek realizácie investícií
a údržby Odbor
investičnej výstavby
Úsek ekonomický

Odbor informačných
technológií

Úsek energetiky (rch)

vedúca odboru kontrolingu

PM predaja karbidu vápnika
technických plynov

PM predaja polymérov

Po zrušení technického úseku,
boli jeho činnosti a pracovníci
delimitovaní od 1. septembra
2008 do nasledovných úsekov
podniku:

doplnený o

doplnený o

doplnený o

doplnený o

doplnený
o

, ktorý prechádza
z úseku energetiky a informač-
ných technológií.
Úsek energetiky a informač-
ných technológií sa mení na

Zmeny v organizačnej
štruktúre

Stalo sa ...

Hmotná motivácia
pracovných kolektívov

(pokračovanie na 3. strane)

Úrazovosť v jednotlivých útvaroch v I. polroku 2008

Útvar Počet úrazov Počet kal.dní PN

Závod karbid
Závod plasty
Závod chémia
Odd.dopravy
Odd.distribúcie elektro
Odd.záv.hasič.útvaru
S p o l u :

8
5
3
1
1
1

19

197
290
137
109
19
4

756

vyvolanie potratu alebo usmrtenie
plodu, mučivé útrapy.
Z vyššie uvedenej kategorizácie
vyplýva, že pracovné úrazy, kde

bude

už bude vyšetrovať

predpokladaná alebo sku-
točná dĺžka pracovnej neschop-
nosti viac ako 42 kalendárnych
dní Inšpekto-
rát práce v Trenčíne. (vg)

Nová kategorizácia pracovných úrazov
(dokončenie z 1. strany)

S prichádzajúcou jeseňou prechádzajú každoročne bránami NCHZ
bývalí zamestnanci - dôchodcovia. V roku 2007 sa ich v závodnom stra-
vovacom zariadení stretlo na „Aktíve dôchodcov“ vyše sedemsto. Koľko
ich príde 10. októbra 2008 ? (rch)

Zo stretnutia dôchodcov  z roku 2007
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Medzi hlavné úlohy celopodni-
kovej odstávky (CPO) v tomto roku
na závode plasty bola oprava cirku-
lačnej chladiacej vody DN 600
odbočka pre technológiu chladu -
37°C a TLO. V praxi to znamenalo
predvyrobiť cca 100m potrubia
DN 300, vykopať 2 výkopy do
hĺbky cca 6 m. Prerušiť potrubie
DN 600 rozpálením a následným
zaslepením, do zaslepených kusov
vovariť potrubie DN 300, vrátane
odbočiek na spaľovňu. Po realizácií
natrieť potrubie vodeodolným náte-
rom a to celé za 2,5 dňa. Vďaka
dobre organizovanej a koordinova-
nej práci sa uvedený rozsah poda-
rilo zrealizovať k spokojnosti odbe-
rateľa - závodu plasty.

Na úseku energetiky bola hlav-
nou úlohou počas CPO realizácia
strojných úprav na potrubných
rozvodoch pary a filtrovanej vody
z dôvodu montáže meracích prí-
strojov. Uvedené práce boli realizo-

vané pracovníkmi strojnej údržby
v spolupráci s pracovníkmi firmy
Larf-Nova. Uvedenú úlohu sme
takisto splnili v požadovanom ter-

Počas augusta, krásneho letného mesiaca plného slnka, letných
prázdnin a dovoleniek, vykonáva údržba jednu zo svojich hlavných
činností z hľadiska zabezpečenia chodu výrobného zariadenia a to
realizáciu celopodnikovej odstávky.

vého riadenia. Podstatné je dodržia-
vanie systému manažérstva kvality,
environmentálneho riadenia a pred-
pisov bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci. Na komplexný ukazovateľ je
naviazaných 40 % pohyblivej zložky
mzdy zamestnancov so zmluvnými
platmi, 50 % pohyblivej zložky mzdy
technicko-hospodárskych zamest-
nancov a 60 % pohyblivej zložky
mzdy robotníkov.

Vyhodnotenie dodržania systému
manažérstva kvality vykoná odbor ria-
denia kvality, kritériom krátenia
pohyblivej zložky sú uznané reklamá-
cie preukázateľne zavinené pracov-
ným kolektívom. Za uznanú reklamá-
ciu sa adresne skráti celá čiastka
pohyblivej zložky mzdy pripadajúca
na komplexný ukazovateľ.

Vyhodnotenie dodržania sledova-
ných ukazovateľov systému environ-
mentálneho riadenia vykoná odbor
ochrany životného prostredia a zdra-
via, kritériami krátenia pohyblivej
zložky sú:
· porušenie ekologickej disciplíny
podľa miestnych prevádzkovo-
bezpečnostných predpisov,
· opakované nezhody v uplatňovaní
zásad EMS zistené internými a exter-
nými audítormi,
· ekologické havárie a sťažnosti ve-
rejnosti, s ktorými sa zaoberá Sloven-
ská inšpekcia životného prostredia.

Za každé nesplnené kritérium sa
adresne kráti pracovnému kolektívu
resp. riadiacim zamestnancom jedna
tretina pohyblivej zložky mzdy pripa-
dajúcej na komplexný ukazovateľ.

Dodržiavanie predpisov bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci a ha-
varijnej prevencie kontroluje a vyhod-
nocuje oddelenie bezpečnostnej
a požiarnej prevencie. Kritériami krá-
tenia pohyblivej zložky je nedodržanie
ukazovateľov:
· počet pracovných úrazov na 100
zamestnancov je z pohľadu roka
menší ako 1,
· plnenie opatrení z pravidelných
previerok bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a previerok exter-
ných orgánov,
· dodržiavanie kontrolného systému
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci,
· dodržiavanie predpisov z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, s ktorými sú zamestnanci
oboznámení.

Výšku krátenia, maximálne do
výšky čiastky pripadajúcej na kom-
plexný ukazovateľ a okruh zodpoved-
ných zamestnancov určí oddelenie
bezpečnostnej a požiarnej prevencie.

Plnenie ďalších úloh komplexného
ukazovateľa, hlavne dochvíľnosť,
dodržanie termínov plnenia rozpísa-
ných úloh, posúdia mesačne priami
nadriadení zamestnanci. Pri neplnení
úloh možno podľa závažnosti neplne-
nia túto časť pohyblivej zložky mzdy
znížiť, až nepriznať vôbec.

, vedúci OPaMIng. Pavel Šimko

prevádzkovateľa zákon a príslušná
vyhláška.

Hlavnými úlohami oddelenia
MaRT počas CPO sú zabezpeče-
nie kontrol signalizačných a bloko-
vacích obvodov, preventívne opra-
vy meracích a regulačných obvo-
dov, kalibrácie snímačov, výmena
upchávok, tesnení a opravy regula-
čných armatúr, čistenie impulzných
odberov a odberových ventilov.
Vykonávané činnosti boli sústrede-
né najmä na tie prvky MaRT, na kto-
rých nie je možné vykonávať práce
počas chodu výroby. Počas vyko-
návaných prác bola súčasne vyko-
návaná aj prediktívna diagnostika
MaRT. Taktiež sme sa podieľali na
generálnej oprave 2 ks elektrolyzé-
rov na závode Chémia a prácach
na HCl kolóne na závode Plasty.
Vyvrcholením všetkých prác bolo
zabezpečenie opätovného plynulé-
ho a bezpečného nábehu výroby.

Jednou z najdôležitejších úloh
odd. RSA bola výmena riadiaceho

míne. Samozrejme, že okrem hlav-
ných úloh bolo realizovaných
množstvo ďalších prác, či už opra-
vy poistných ventilov alebo čistenie
strojno-technologického zariade-
nia vysokotlakovým čerpadlom
alebo vykonanie plánovaných reví-
zií vyhradených technických zaria-
dení.

CPO je v elektroúdržbe pre drvi-
vú väčšinu distribučných zariadení
jediný možný čas na vykonanie pre-
ventívnej údržby. Preto sme na všet-
kých výrobných závodoch zrealizo-
vali fyzickú revíziu motorických roz-
vádzačov v zmysle ročného plánu
alebo podľa operatívnych požiada-
viek prevádzkovateľa. Tieto úkony
sú neoddeliteľnou súčasťou
odborných prehliadok elektrozaria-
dení, ktorých výkon požaduje od

Celopodniková odstávka - zodpovedný výkon údržby

Oprava potrubia cirkulačnej vody. Foto: P. Hudec

Montážne práce na regeneračných systémoch. Foto: P. Hudec

systému spaľovne odplynov Cink.
Návrh, projekčné práce, vytvorenie
aplikačného programového vyba-
venia, demontáž a montáž, oživenie
a spustenie systému vykonali pra-
covníci odboru ASRTP. Napriek
náročnosti celej výmeny, ktorá sa
musela uskutočniť len počas
odstávky, bol nový riadiaci systém
od fy Schneider Electric úspešne
spustený do prevádzky v plánova-
nom termíne. Prínosom výmeny
bude bezporuchový chod,
prehľadnosť riadenia a diagnostika
udalostí v prevádzke.

Pracovníci údržby odviedli
počas CPO obrovský kus poctivej
a zodpovednej práce a za tento
výkon by som chcel všetkým pra-
covníkom poďakovať.

riaditeľ ÚRIÚIng. Ivan Šiagi,

Zostava nového riadiaceho sys-
tému spaľovne odplynov.

Foto: P. Hudec

Hmotná motivácia
pracovných kolektívov

(dokončenie z 2. strany)
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Týka sa to nasledovných odpadov:
– kovové odpady (rôzne kovové
obaly zo surovín, nie nebezpeč-
ných látok, skrine, regály, trúbky,
plechy a pod.),
– odpady z papiera a kartónu (rôz-
ne druhy obalov z papiera a kartó-
nu zo surovín, nie nebezpečných
látok),
– odpady z plastov (rôzne druhy
plastových obalov, súdky, vrecia,
fólie, buď zo surovín, nie nebezpeč-

ných látok, príp. nakúpené nevyuži-
té prázdne obaly, fólie),
– odpady z dreva (rôzne druhy dre-
va napr. stavebné, poškodené pale-
ty, kusy dreveného nábytku a pod.),
– odpady z iných materiálov (ša-
motové tehly z výmurovky rotačnej
spaľovacej pece, nepoškodené
použiteľné tehly z búracích prác,
odpady z gumy ako kusy dopravní-
kových pásov, gumových fólií
a pod.).

Presný zoznam odpadov vhod-
ných na odovzdanie na využitie
v domácnosti ako aj postup odo-
vzdávania týchto odpadov záujem-
com zo strany zamestnancov
NCHZ bude uvedený v MP GR č.
4/2007. V súčasnosti prebieha pri-
pomienkové konanie zmeny č. 1
tohto metodického pokynu.

Zoznam odpadov uvedený v MP
GR nie je konečný. V prípade
výskytu iného druhu „ostatného“
odpadu, o ktorý by bol záujem zo
strany zamestnancov NCHZ,
OOŽPZ vybaví aj na tento odpad
súhlas na odovzdanie do domác-
nosti a rozšíri sa už existujúci
zoznam odpadov.

RNDr. Alena Trelová

Pohľad na účastníkov školenia. Foto V. Hega

Deň zdravia
„Robíme všetko pre vaše zdra-

vie“... 14. augusta v areáli Národ-
ného centra vodného póla v No-
vákoch, na základe spolupráce
NCHZ, a.s. a Union zdravotnej
poisťovne boli zabezpečené
v rámci dňa zdravia merania krv-
ného tlaku, merania cholesterolu
v krvi na prístroji, stanovenia %
množstva telesného tuku a mera-
nia CO vo vydýchnutom vzdu-
chu. Následne bola vykonávaná
edukácia o zdravom spôsobe
života.

Celkový počet vyšetrených
pracovníkov zaradených do
vyhodnotenia bolo 45 z toho 16
mužov a 29 žien, ktorým bola
následne poskytnutá konzultácia
o zdravom spôsobe života.
Odporúčania
Úprava stravy a životosprávy
1. ak fajčíte, mali by ste sa po-

kúsiť skoncovať s fajčením!
2. zdravo sa stravujte! Nekon-

zumujte pražené alebo iné
mastné potraviny, pretože
majú vysoký obsah nasýte-
ných tukov (obsahujú nasý-
tené mastné kyseliny).
Namiesto nich používajte
viac nenasýtených tukov
(obsahujú NMK - nenasýte-
né mastné kyseliny), naprí-
klad olivový, repkový, slneč-
nicový olej, morské ryby
a niektoré druhy orechov.

3. dodržujte pitný režim! Pite
minimálne 2-2,5l tekutín
denne (nealkoholické,
nesladené).

4. mäso konzumujte chudé,
dusené a varené! upred-
nostnite pred pečeným
a praženým.

5. mliečne výrobky konzumuj-
te nízkotučné! (i prevencia
osteoporózy) , upred-
nostňujte výrobky s obsa-
hom probiotických kultúr
(jogurty, zakysané mlieko)
a tvaroh.

6. jedzte viac ovocia a zeleni-
ny! (obsahujú antioxidanty-
vit. A,C,E) + minerálne látky
(zinok, selén horčík, man-
gán) + strukoviny, sóju!!!

7. jedzte viac vlákniny! (predo-
všetkým celozrnné výrobky,
vločky, ovocie a zelenina).

8. vyhýbajte sa údeninám, vnú-
tornostiam, bravčovine a va-
ječnému žĺtku!

9. ak pijete alkohol, pite s mie-
rou!

10. cvičte! (už 30 minút fyzic-
kej aktivity 3x do týždňa
môže zlepšiť Vaše zdravie
a odbúrať stres, ktorý je ďal-
ším rizikovým faktorom srd-
covo-cievnych ochorení!!!

(ľw)

V júli 2008 získala naša spoločnosť súhlas OÚŽP v Prievidzi na odo-
vzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti. Tento súhlas
oprávňuje NCHZ odovzdávať niektoré odpady aj osobám, ktoré nie sú
oprávnené nakladať s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch. V praxi to
bude znamenať, že prostredníctvom skladu druhotných surovín môžu
byť tieto odpady odovzdávané na žiadosť pracovníkom NCHZ na ďalšie
materiálové alebo energetické využitie v domácnosti.

Využitie odpadov v domácnosti

Poisťovňa DOVERA je zmluv-
ný partner niektorých zamest-
nancov NCHZ a pre zabezpeče-
nie zdravotnej starostlivosti pri-
náša produkty zamerané na pre-
venciu pre rozšírenými a nebez-
pečnými ochoreniami ako sú:
meningokoková meningitída,
kliešťová encefalitída, pneumo-
koková pneumónia. Od 1. júla
2008 až do odvolania sa uhrád-
zajú nasledovné lieky a to:

a

poistencom, ktorí
prejavia o očkovanie záujem.
Poisťovňa uhrádza poistencovi
tretiu dávku vakcíny na základe
predloženého dokladu z registra-
čnej pokladne verejnej lekárne.

poistencom vo
vekovej hranici od 18 mesiacov
života. Očkovaciu látku predpisu-
je na lekársky predpis všeobecný
lekár pre deti a dorast alebo všeo-
becný lekár pre dospelých.

poistencom vo veko-
vej hranici od 2 rokov. Očkovaniu
látku predpisuje na lekársky pred-
pis všeobecný lekár pre deti a
dorast alebo všeobecný lekár
pre dospelých.

23735 FSME IMMUN 0,25
ml Junior sus inj 1x0,25
ml/1,19 pg 94989 FSME
IMMUN 0,5 ml sus inj 1x0,5
ml/2,4 pg

76063 Meningococcal poly-
s.vaccine A+C inj sic 1x1
dávka + str.,

85534 Pneumo 23 inj 1x0,5
ml+striek.,

(js)

Chráňte sa aj očkovaním

Zľava II. podpredseda odborového zväzu chémia Ing. Andrej BUCH, právnič-
ka odborového zväzu chémia JUDr. Zdeňka DVORANOVÁ a predseda
odborovej organizácie Peter KRÁL.

Odborári sa školili
vo Chvojnici

Hlavným bodom školenia bol
Zákonník práce. Aj ďalšie dôležite
informácie o Oprávneniach odbo-
rových orgánov podľa zákona č.
311/2001 a zákone č. 124/ 2006
o Bezpečnosti práce a ochrane
zdravia pri práci poskytla právnička
z Odborového zväzu Chémia SR,
JUDr. Z. Dvoranová. O práci
Výboru mladých pri OZCH SR
a ich medzinárodných stretnutiach
mládeže v rámci projektov QFC
a o aktuálnej činností predsedníc-

tva OZCH SR oboznámil prítom-
ných II. podpredseda Zväzu Ing. A.
Buch.

Účastníci školenia si svoje nado-
budnuté znalosti preskúšali aj v skú-
šobných testoch.

Na záver predseda OZCH SR
Bc. J. Blahák informoval zúčastne-
ných o spracovaní návrhu Kolektív-
nej zmluvy vyššieho stupňa na roky
2009 - 2011, ktorý bol odovzdaný
11. septembra 2008 na Asociáciu
vedúcich zamestnancov chemic-

kého a farmaceutického priemyslu
SR a na Zväz chemického a farma-
ceutického priemyslu SR, čím sa
oficiálne zahájilo vyjednávanie
nových kolektívnych zmlúv.

Počas náročného školenia sa
našiel čas aj na krátky výlet do prí-
rody, kde prišli vhod posledné
letné slnečné lúče.

podpredseda ZOIvan  Grnáč,

V dňoch 12. a 14. septembra 2008 sa v podnikovom rekreačnom
stredisku vo Chvojnici uskutočnilo školenie členov Odborového výboru
pri ZO NCHZ, a.s. Nováky, členov Revíznej komisie pri OV a zástupcov
Odborového výboru pri VÚP Prievidza.
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vič pamätník obetiam banských
nešťastí vo všetkých baniach na
hornej Nitre. Na čiernej tabuli je tam
vytesaných 444 mien. Na námestí
potom po prvý raz odovzdávali
nové vyznamenania - Plakety za
rozvoj baníctva na hornej Nitre.

Baníkov prišiel pozdraviť aj
predseda vlády Robert Fico, ktorý
sfáral spolu s niektorými ministrami
do podzemia Bane Cigeľ. Premiér
opätovne ubezpečil o podpore
vlády rozvíjať ťažbu uhlia. Uviedol,
že vláda podporí 30-timi percenta-
mi investíciu na vybudovanie 11.
ťažobného úseku Bane Nováky,
kde v najbližších desiatich budú
baníci ročne ťažiť približne pol
milióna ton uhlia. Informoval
o záujme francúzskej firmy postaviť

Na miestnom cintoríne odhalil
prezident republiky Ivan Gašparo-

Na prelome augusta a septembra oslávili baníci svoj stavovský
sviatok, Deň baníkov. Regionálne oslavy sa už po druhý krát
uskutočnili v Handlovej.

novú tepelnú elektráreň v blízkosti
Bane Nováky. Firma prijala
podmienku vlády SR, že v nej bude
spaľovať domáce hnedé uhlie.
Okrem toho by vláda podporila aj

záujem HBP odkúpiť dva 110 MW
bloky číslo tri a štyri v elektrárni
ENO Zemianske Kostoľany.

Text a snímky: (pre)

Spojenie športu, zábavy a zdra-
vého pohybu, také boli otvorené
Majstrovstvá Slovenska v in-line
korčuľovaní na kolieskových korču-
liach, ktoré sa v závere minulého
mesiaca po prvý raz v histórii usku-
točnili v Prievidzi. Usporiadala ich
pražská spoločnosť TRIKAM, ktorá
podobné podujatia usporadúva
v Čechách i na Slovensku. Do Prie-
vidze prišlo viac než 300 vyznáva-
čov pohybu na kolieskových korču-
liach i výkonných športovcov zo
Slovenska, Českej republiky,
Maďarska i Poľska. Trať organizáto-
ri vytýčili na dvoch paralelných jed-
nosmerných dvojprúdových komu-

nikáciách v centre mesta, takže pre-
teky s prehľadom sledovali stovky
Prievidžanov. Najdlhší okruh meral
1400 metrov.

Nie všetci súťažiaci prišli kvôli
medailám. Ale aj tak boli spokojní.
Mohli si totiž spolu s hodinovým roz-
jazdením pred pretekmi, do sýtosti
zakorčuľovať bezpečne na dobrom
povrchu. Napriek tomu, že sa pohy-
bu na kolieskových korčuliach
venujú státisíce ľudí, vo väčšine
miest totiž chýbajú vhodné pod-
mienky, korčuľujú sa väčšinou na
cestách, chodníkoch za plnej pre-
mávky, čo môže byť nebezpečné.

Text a snímka: (rmš)

V Kúpeľoch Bojnice dali v minulom mesiaci do prevádzky nový
kúpeľný dom s kapacitou 150 lôžok nadštandardného vybavenia.
Do konca roka dostavajú aj druhú časť zariadenia, v ktorej pribudne
ďalších 120 lôžok a komplexné kúpeľné a rehabilitačné zariadenia.

Kúpele tak dosiahnu kapacitu
vyše 900 lôžok a zaradia sa tak
medzi najväčšie kúpeľné zariade-
nia na Slovensku.

Postupné uvádzanie kapacít do
užívania sa podľa slov konateľa spo-
ločnosti Slavomíra Eliáša osvedči-
lo, pretože napriek rozostavanej
susednej budove bol nový kúpeľný
dom od začiatku augusta do
posledného miesta obsadený
klientmi a pacientmi nielen zo Slo-
venska, ale aj z Rakúska, Nemec-
ka, či Poľska. Majú už pripravené
projekty na vybudovanie ďalšieho,
na Slovensku údajne najmodernej-
šieho kúpeľného domu, vybavené-
ho bazénmi a špičkovou kúpeľnou
technológiou. Bude mať vyše 500
lôžok, z toho dve tretiny by mali byť
apartmány. S výstavbou chcú
začať už v budúcom roku.

Text a snímka: (prš)

Baníci mali svoj deň

Premiér Robert Fico a poslanec Vladimír Jánoš (vľavo) v sprievode generálne-
ho riaditeľa HBP Petra Čičmanca (vpravo) počas fárania v Bani Cigeľ.

Majstrovstvá  v  in-line  korčuľovaní

Kúpeľný dom Lysec

Pohľad na nový kúpeľný dom Lysec, vzadu rozostavaná časť.

Nový školský rok sa začal iba
prednedávnom, na žiakov však
už čakajú prázdniny. Kedy?

od 30. do 31. októbra, vyučo-
vanie sa začína 3. novembra
2008.

od 22. decembra 2008 do 7.
januára 2009, vyučovanie sa
začína 8. januára 2009.

30. januára 2009.
pre žiakov

Trenčianskeho kraja budú od
2. do 6. marca 2009.

budú v termíne 9. - 14. apríla
2009, vyučovanie sa začína 15.
apríla 2007.

začnú tradič-
ne 1. júla 2009.

Jesenné prázdniny:

Vianočné prázdniny:

Polročné prázdniny:

Jarné prázdniny

Veľkonočné prázdniny:

Letné prázdniny:
(erk)

Kedy budú prázdniny?

Prezident Ivan Gašparovič položil
k pamätníku obetiam banských
nešťastí veniec.
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Ťahaj
meč

Atóm (čes.)

Dom.žen.
meno

Ad acta

Krik

Masenet
Opera

Čistiaci
prášok

Roky
(bás.)

Vápnik

Stav

2. časť
tajničky
Žijeme

Ruská
rieka

Výzva

Čes.
rieka

Pluž

Sťa

Útok

Stred
sveta

Dajako

Túz

Žen.
meno

Číslovka

Iný

Pera
(bás.)

Muž.
meno

Tlačivo

Časť
tváre

Posledná
pošta

Potopená
loď

Povraz
s okom Popolavá

More

Časť
vlnovky

Príbeh

Step
Umelý
jazyk

Vetrovka

Svätý
(špan.)

J. Poliak
Zelenin.

jedlo
Posmeš-

ník
Sláv.
sála

Slov.
mesto

Brúsne
kamene

Slov.
spevák

Európ.
pohorie

Neod-
borník

IRONIK
KIA
SANTA

Histor.
vrch

Balkán
miera

Umelec.
klub

Typ
sov.
lietadiel

Ničila

niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

3. časť
tajničky

Meno
(ang.)

Pokopem

Nato

Fran-
covka

Druh
rastliny

Zlatý
peniaz

VZ Hospod.
pomoc

Železo

Cudz.
muž.
meno

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. 10. 2008.

KAŽDÝ  MESIAC  3  VÝHRY

3 x Hrnček s lyžičkou
Správne znenie tajničky z č. 9/2008:

Meno:

Pracovisko:

Adresa:

Nová
mena

Krížovka z čísla 8/2008:

Výhercami sa stávajú a
vyhrávajú:

Pavel HUDEC (ORV-ZHÚ)
Viola BILKOVÁ (ORK-CH+SP)

„Aký mech, taký flek“.
Euro-

peňaženku

Vyhodnotenie krížovky

Nie
dnu

BLAHO�ELÁME
20 rokov práce

25 rokov práce

30 rokov práce

35 rokov práce

40 rokov práce

50 rokov veku

55 rokov veku

Helena SVITKOVÁ (z.karbid)
Ing. Ivan LÍŠKA (ORVaBP)
Róbert BOHÚN (z.chémia)

Gabriela MÓZOVÁ (OL)

Marta NIEDERLANDOVÁ (z.plasty)

Peter KAZÍK (z.chémia)
Mária PAVÚČKOVÁ (OIT)

Eliška ŠPERKEROVÁ (OSaR)
Stanislav KOVÁČ (z.plasty)

Jozef ŠEVČÍK (z.plasty)

Ján MATEJOVIČ (z.chémia)

Ľudmila MATIAŠKOVÁ (ORVaBP)
Milan GAŠPAROVIČ (z.plasty)

Marián HUDEC (z.plasty)
Michal VETRICH (z.chémia)

Ivan JUHÁS (ÚRIaÚ)

Milan JÁNOVSKÝ (z.karbid)
Anton HAGARA (z.plasty)

Stanislav KUCMAN (z.plasty)
RNDr. Peter FABIÁN (ORK)
Dušan PAULÍK (z.chémia)
Jozef POS (LARF NOVA)

Ján FAJER (ÚRIaÚ)
Jozef ŠTANGA (ÚRIaÚ)

BLAHO�ELÁME
60 rokov veku

(rch)

Ľudovít ŠÁLY (z.chémia)
Jaroslav GULKA (ÚRIaÚ)

Ján GAMAN (ÚRIaÚ)

Vladimír GAMAN
Ceny si môžete vyzdvihnúť na

OMS č. t.: 4663. Gratulujeme
a ostatní neváhajte a zapojte sa do
súťaženia o Hrnček s lyžičkou.!

(ASRTP montáž)

(rch)

Rady chemikov navždy opustili:

Ing. Metód RADOSA

Marek PETRÍK

Augustín ČIČMANEC

Pavel KUSÝ

Viliam SVÍTOK

Anton KIABA

13.08.2008 vo veku 76 rokov

25.08.2008 vo veku 72 rokov

26.08.2008 vo veku 81 rokov

03.09.2008 vo veku nedožitých
75 rokov

09.09.2008 vo veku 65 rokov

13.09.2008 vo veku 68 rokov
(rch)

Navždy nás opustili

ŠPZ
Levoče

Nad Bojnicami sa v závere minulého mesiaca uskutočnil jubilejný
15. slovensko-český trampský potlach. Zúčastnilo sa na ňom takmer
1600 trampov z oboch republík. Bohatý program koncertov a rôznych
súťaží vyvrcholil zapálením ohňov v kruhu čistoty a aj centrálneho táboro-
vého ohňa, pri ktorom si účastníci spoločne zaspievali trampskú hymnu.
Na spoločnom potlachu si pripomenuli 90. výročie založenia trampské-
ho hnutia vo svete a zároveň 40. výročie jeho vzniku na hornej Nitre.

Text a snímky: (pre)

Zn.
auta

1. časť
tajničky

Sodík

Uniesol
(čes.)

Krátky
kabát

Trampi mali potlach
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Kurióznu nehodu spôsobili kone
gazdu Ľudovíta Mikulu z Nitrian-
skych Sučian. V závere roku 1929
sa zastavil v Novákoch, kone
nechal pred krčmou a vošiel dnu.
Zvieratám bola asi zima a preto sa
cez železničnú trať vybrali domov.

Kalendárium
1.10.1733

1.10.1948

2.10.1873

4.10.1848

5.10.1923

7.10.1923

8.10.1773

8.10.1913

8.10.1933

9.10.1998

12.10.1968

15.10.1998

16.10.1958

16.10.1993

18.10.1758

18.10.1783

19.10.1913

20.10.1818

21.10.1923

25.10.1948

25.10.1968

28.10.1928

28.10.1933

30.10.1928

31.10.1923

- zomrel Jakub Fiala, uči-
teľ, básnik, dramatik, pôsobil v Prie-
vidzi

- vzniklo Banícke učiliš-
te v Handlovej

- zomrel Valent Néčei,
cirkevný hodnostár, narodil sa
v Oslanoch

- zomrel v Chalmovej
(Bystričany) Ernest Belaj, kňaz
a básnik

- narodil sa v Prievidzi
Štefan Gűrtler, futbalista a tréner,
pôsobil v Prievidzi a Z. Kostoľa-
noch

- založenie hasičského
zboru v Koši

- zomrel Pavol Gregor
Tapolčáni, piarista, literát, pôsobil
v Prievidzi

- narodil sa Viliam
Schwanzer, univ. prof., jazykove-
dec, pôsobil v Prievidzi

- založený miestny od-
bor Matice slovenskej v Nedože-
roch

- vysvätenie prameňa
národnej rieky Nitry pod Kľakom

- prvý organový kon-
cert v piaristickom kostole v Prievi-
dzi

- zomrel František
Malovec, kňaz, pôsobil v Diviakoch
nad Nitricou a Valaskej Belej

- založené Všeodboro-
vé ľudové družstvo v Handlovej

- zomrel Dezider
Dubay, bibliograf, jazykovedec,
pôsobil v Kľačne

- narodil sa František
Rosenbacher, pedagóg, básnik,
pôsobil v Prievidzi

- vydaná správa o sta-
ve a charaktere baníctva v Čavoji

- narodil sa Vendelín
Košík, kňaz, pedagóg, pôsobil
v Novákoch a N. Sučanoch

- zomrel Jozef Laslov-
ský, právnik, verejný činiteľ, narodil
sa v Oslanoch

- vznik hasičských zbo-
rov vo všetkých obciach Handlov-
skej doliny

- narodil sa Peter
Vysočáni, bábkar, ochotnícky he-
rec, pôsobí v Prievidzi

- zomrel Ladislav Šul-
gan, publicista, ľudovýchovný pra-
covník, pôsobil v Novákoch a Ska-
čanoch

- otvorenie cirkevného
kultúrneho domu v Bojniciach

- založený hasičský
zbor v Morovne (Handlová)

- založený Živnosten-
ský úverový ústav v Prievidzi

- katastrofálny požiar
v Čereňanoch

Nešťastie nechodí po horách ale
po ľuďoch. Hovorí jedno staré
príslovie. Samozrejme, nikto z nás
si nepraje, aby sa niečo zlé prihodi-
lo nám alebo našim blízkym. No
napriek tomu, nešťastné a šokujú-
ce udalosti priťahujú najväčšiu
pozornosť verejnosti. Tak je tomu
dnes a bolo aj pred trištvrtesto-
ročím. O čom, v súvislosti s No-
vákmi, písala dobová tlač? Okres-
ný týždenník Náš kraj priniesol 15.
septembra 1924 správu o nešťastí
v dielni u Jozefa Rosenzweiga
v Novákoch. Strojník Jozef Kantor
opravoval bričku podbíjaním klin-
cov na podvozok. Jeden klinec mu
pritom spadol do oka a poranil ho
tak vážne, že strojník musel byť
dopravený do nemocnice.
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Primátori, starostovia a zástupcovia nemocníc na hornej Nitre vyzvali
vládu, aby zabezpečila splnenie svojho uznesenia číslo 266, ktoré prija-
la na výjazdovom zasadnutí 30. apríla tohto roka v Prievidzi, o uhradení
uznaných zdravotných výkonov, poskytnutých poistencom Všeobecnej
zdravotnej poisťovne v tomto regióne.

Práve vtedy cez priecestie uháňal
vlak do Prievidze, ktorý konský
povoz zachytil. Kone ušli do Hor-
ných Leloviec, no voz poškodil
súčiastku na lokomotíve. Gazdu
Mikulu vyšiel smäd draho musel
uhradiť jej opravu. Z roku 1930
bola ďalšia správa. „Cestovný

poriadok treba zachovať,“ napísal
redaktor o počínaní troch chlapov,
Jána Ďuriša, Jozefa Kohúta a Vin-
centa Katrenu z Nitrianskeho Rud-
na, ktorí išli vozom do Novák. Na
Brezine ich dohonil autotaxík Kolo-
mana Donáta. Vodič trúbil, no zby-
točne. Povozníci si znamenia
nevšímali. Boli preto oznámení
okresnému úradu. Naozaj kuriózny
prípad sa stal 5. auguste 1932.
Počas búrky v Novákoch vbehol
do domu stojacom pri transformá-
tore komínom guľový blesk. V izbe
sa práve hralo 7 detí. Blesk porúcal
zopár predmetov a vrazil do podla-
hy, kde sa stratil. „Bol iste milosrd-
ný, keď deťom vôbec neublížil,“
ukončil správu redaktor okresných
novín. - Erik Kližan -

Naše školstvo prechádza od septembra rozsiahlymi zmenami.
Nový školský zákon zavádza do života rôzne novinky. Ako sa s nimi
popasovali v Základnej škole v Novákoch?

(Za hrsť histórie, LIV. časť)

Podľa informácie predsedu
Združenia miest a obcí hornej Nitry,
primátora Prievidze Jána Bodnára,
od prijatia uznesenia vlády už uply-
nuli viac než štyri mesiace, ale

nebolo doteraz naplnené. V tom
čase dlh VšZP voči uvedeným šty-
rom nemocniciam, ktorý bol
poisťovňou uznaný, ale vykázaný
ako nadlimitný, predstavoval 20

Novácky
bulvár

miliónov korún. V súčasnosti však
už presiahol 40 miliónov Sk.
Z tohto dôvodu hrozí zníženie včas-
nosti, dostupnosti a kvality zdravot-
níckych služieb pre takmer 220
tisíc obyvateľov regiónu. Dotýka sa
to predovšetkým nemocníc v Boj-
niciach, Handlovej a Bánovciach
nad Bebravou.

(prš)

Starostovia vyzývajú vládu

„Máme 371 žiakov. Napriek
tomu, že počet žiakov poklesol,
máme viac tried, nakoľko sme ich
rozdelili podľa nového školského
zákona. Po prvýkrát v histórii
máme aj triedy, ktoré majú pod
20 žiakov,“ hovorí riaditeľka školy
Anna Chlupíková a dodáva, že
menší počet žiakov v triedach
umožňuje individuálnejší prístup
pedagóga k žiakovi. Zlepšila sa aj
kvalifikačná úroveň 25-členného
pedagogického zboru, napríklad
získali kvalifikovanú vyučujúcu
informatiky, čo majú málokde. Naj-
horúcejšou témou je však školský
vzdelávací program. „Podľa nové-
ho zákona sme si aj my vytvorili
program pre 1. a 5. ročník ZŠ.
Ešte na konci minulého školské-
ho roka sme medzi rodičmi urobili
anketu, aké zameranie vzdelania
by chceli pre svoje deti. Najviac
podporili náš zámer venovať sa
športu. Preto sme v 5. ročníku roz-
šírili počet hodín telesnej výchovy
z dvoch na štyri, v 1. ročníku
z dvoch zatiaľ na tri,“ vysvetľuje A.
Chlupíková. Žiaci tieto zmeny pri-
vítali s nadšením, vedenie školy
získalo podporu aj od miestnej

samosprávy a miestnych športo-
vých klubov. Navyše, piataci sa
budú zaúčať do tajov netradičnej
hry ringo. Väčšia dotácia hodín
v prospech telocviku však nie je na
úkor ostatného vyučovania. „V 5.
ročníku sme posilnili aj výučbu geo-
grafie, biológie, matematiky a infor-
matiky,“ dodáva Anna Chlupíková.
V Novákoch sa môžu pochváliť aj

projektovou oblasťou, keď získali
prostriedky na revitalizáciu škol-
ských jedální a vymenili podlaho-
vú krytinu za dlažbu. Horúci bude
aj záver septembra. Od 22. do
26. septembra 2008 pripravujú
týždeň otvorených dverí, počas
ktorého bude Deň eura (24.9.),
25.9. do školy zavíta Beh humani-
ty a 26.9. sa v netradičnom
vyučovaní dejepisu predstavia
šermiarmi zo skupiny Bojník.

- Erik Kližan -

Nový školský rok so zmenami
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Jedinej športovkyne, ktorá repre-
zentovala hornú Nitru na letnej olym-
piáde v Pekingu, nováckej rýchlost-
nej kanoistke Ivane Kmeťovej, už
obschli slzy sklamania z neúspe-
chu, že sa neprebojovala do vytúže-
ného finále. Skončila na 13. mieste.
Vo svojej disciplíne K2 na 500 met-
rov, spoločne so svojou partnerkou,
Bratislavčankou Martinou Kohlo-
vou, s ktorou spoločne bojujú už od
juniorského veku, však cestovali do
Číny s väčšími ambíciami.

Dnes sa už na to pozerá s menší-
mi emóciami, pretože aj konečné tri-
náste miesto na olympiáde nie je na
zahodenie, pretože už účasť na
tomto vrcholnom športovom podu-

jatí je mimoriadny úspech. Ako
povedala v rozhovore pre Novácky
chemik, s Martinou si naozaj verili.
Veď na tréningovom sústredení
v Taliansku dokonca vytvorili vlastný
rekord, boli ešte rýchlejšie ako
keď sa na majstrovstvá svete
v Duissburgu kvalifikovali zo štvrté-
ho miesta na olympiádu.

Ivana sa priznáva, že dodnes
nevie čo sa stalo, že v rozjazdách
obsadili až siedme miesto a potom
v semifinále takú istú priečku.
Možno to bolo v nie priaznivom
počasí, nie dobre načasovanej for-
me, ale aj v tom, že súperky jedno-

Centrum voľného času (CVČ)
v Novákoch aj v novom školskom
roku pripravilo pre záujemcov,
deti i dospelých príležitosť práce
v množstve záujmových krúžkov:
rybársky, tenisový a futbalový
krúžok (pre žiakov ZŠ a SŠ),
moderná gymnastika, hasičský
a divadelný krúžok, tradičná ľudová
tvorba, šikovné ruky, malý výtvarník.
Ďalej je to internet klub a hry na počí-
tači. Z cudzích jazykov sú v ponuke
ruština (ZŠ), angličtina a nemčina
(MŠ a ZŠ) a zároveň konzultá-
cie z týchto jazykov. Novinkou sú
krúžky step aerobik a Hip Hop. Pre
dospelých a rodičov s deťmi sú
určené kurzy anglického jazyka pre
začiatočníkov, kurz práce na PC
a orientácia na internete a relaxačné
cvičenie joga. Deti popri zručnos-
tiach absolvujú aj súťaže a verejnú
prezentáciu svojej práce. Prihlásiť
sa môžete v pracovných dňoch do
26. septembra 2008 priamo v no-
vých priestoroch CVČ na Ulici J. C.
Hronského (budova ZŠ na prízemí).
Otvorenie krúžkovej činnosti sa
uskutoční 29. septembra 2008.

- Erik Kližan -

ducho mali svoj deň. Veď semifiná-
le ešte v polovici trate boli druhé.
Potom však zaostali a od postupu
ich delilo necelých 1,6 sekundy.

Po príchode domov dva týždne
oddychovala a mohla si zrekapitulo-
vať nielen športové výsledky ale aj
bohaté zážitky z Pekingu. Spomína
predovšetkým na Číňanov, ktorí boli
veľmi milí a vyžarovala z nich hrdosť
na to, že olympiáda sa koná u nich.
Olympijská dedina bola nádherná,
ponorená v akoby v nejakom prale-
se. Iba z taxikármi mali trochu pro-
blémy. Zdalo sa im, že nerozumejú
nielen po anglicky, ale ani po čín-
sky. Sami ich museli niekedy navi-
govať, aby trafili domov. Strava bola
pestrá, prispôsobená aj Európa-
nom. V čase voľna boli na kanáli
povzbudiť aj svojich kamarátov sla-
lomárov.

Ivanka už tvrdo trénuje na novác-
kom jazere. Denne dva hodiny na
vode a potom ešte posilňovňa,
alebo vytrvalostný beh. Posledné
tohtoročné preteky absolvovala na
Akademickom svete v Belehrade.
Potom už budú nasledovať iba
zimné sústredenia a nová vodácka
sezóna začne na budúci rok nieke-
dy koncom apríla a začiatkom mája.
Urobí všetko preto, aby bola
úspešná.

Tento šport jej učaroval, keď
mala 11 rokov a hoci je náročný,
považuje ho za najkrajší... (pre)

Pri príležitosti výročia prijatia
Ústavy SR sa uskutočnil už jubilej-
ný 10. ročník nohejbalového turna-
ja O putovný pohár Miestneho
odboru Matice slovenskej (MO
MS) v Novákoch. Na umelej tráve
futbalového štadióna sa stretlo 5
mužstiev, ktoré systémom každý
s každým odohrali 10 zápasov.
„Všetkých 10 zápasov sa hralo
dlho, ale kvalitne. Výborne zahral
Gramblička, vynikajúci bol poliar
Štefan Zaťko. Každé mužstvo malo
svoju individualitu, no vynikli poliari

a smečiari,“ zhodnotil úroveň hry
rozhodca a hráč Jozef Oršula. Hra
mužstiev bola vzácne vyrovnaná,
o výsledkoch rozhodovali doslova
maličkosti. Niekoľkoročnú víťaznú

šnúru mužstva MO MS Nováky pre-
trhol tím NCHZ, ktorý v rozhodujú-
com západe zvíťazil 2:1 a prevzal
trofej. (pre)

Foto: A. Hagara

KC MESTA NOVÁKY

GALÉRIA NOVA

KINO NOVÁKY

1.9.-31.12.2008
PRICHÁDZA EURO -

4.-30.9.2008
Let-

nej školy umenia
26.9.2008
NOC S ROZPRÁVKOU

26.9.2008
SLÁVNOSTNÉ OTVO-

RENIE GALÉRIE NOVA

21.9.2008 LOVCI
DRAKOV-

28.9.2008 TEMNÝ
RYTIER -

- foyer KCMN
aktuálne

informácie o mene, ktorá nastúpi
1.1.2009

- výklad Drogérie na
Námestí SNP - výstava prác

o 20.00 h - Knižnica
- nočné

dobrodružstvo v knižnici pre deti

o 12.00 h - Galéria
NOVA -

- výsta-
va Anno Domini o histórii mesta
a regiónu k 895. výročiu 1.
písomnej zmienky o Novákoch,
prístupná v pracovných dňoch
8.30- 16.30 h

o 18.00 h -
animovaný film, Franc.,

MP, vstupné 59,- Sk
o 18.00 h -

akčný triler, USA, MN,
vstupné 59,- Sk

Informačný servis...

Ponuka pre
DETI  I  RODIČOV

Nováckej olympioničke Ivane Kmeťovej
uschli slzy sklamania

Matičiari  našli  premožiteľa

1. NCHZ
2. Matica slovenská
3. Zaťko
4. NH Lelovce
5. SH Lelovce

4 4 00 8:2
4 3 0 1 7:2
4 2 02 5:4
4 103 2:6
4 0 04 0:8

Ivana KMEŤOVÁ vpredu. Foto: pre


