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Hovoríme s Ľubošom Áčom, členom Dozornej rady ISTROKAPITÁL SLOVENSKO a.s.

Zamestnancov zaujíma kto je
nový vlastník ich firmy, najväčšieho
zamestnávateľa na Hornej Nitre.
Môžete predstaviť čitateľom
Nováckeho Chemika spoločnosť
Disor Holdings Limited?
Investor zastrešený spoločnosťou
DISOR HOLDINGS LIMITED je
dlhodobý klient skupiny ISTROKAPITAL. Skupina ISTROKAPITAL sa
v spolupráci s takýmito investormi
podieľa na reštrukturalizáciách podnikov v stredoeurópskom priestore.
Veríme, že vstup do projektu NCHZ
bude úspešnou investíciou nášho
klienta.
Na Slovensku zastupuje nového
vlastníka spoločnosť ISTROKAPITÁL. Čo je zámerom spoločnosti
smerom k NCHZ?
Naša skupina ISTROKAPITAL sa
od roku 1996 postupne stala jedným
z najväčších slovenských investorov
a patrí medzi významné finančné skupiny v regióne strednej Európy. Od
01.02.2007 sme sa transformovali
na európsku spoločnosť ISTROKAPITAL SE so sídlom v Cyperskej
republike a vytvorili sme nadnárodný

holding. Tento typ usporiadania spoločnosti nám umožňuje využívať naše
doterajšie praktické skúsenosti, vedomosti a know-how v oblastiach
nášho podnikania flexibilnejšie, a to
hlavne na medzinárodných trhoch.
Prostredníctvom našich jednotlivých
spoločností poskytujeme komplexné
služby najmä v oblasti bankovníctva

a finančníctva. Jednou z našich spoločností je aj ISTROKAPITÁL SLOVENSKO a.s., ktorá ako poradca pre
investorov a strategických partnerov
v rôznych podnikoch participuje na
viacerých projektoch či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Ak vstupujeme
do nejakého projektu, vždy sa snažíme dokonale poznať základné zámery a ciele investora. Takéto poznania
sú pre naše rozhodovania o poradenskej spolupráci veľmi dôležité,
pretože z nich aspoň čiastočne
vieme predpokladať možný obsah
činností, ktoré pre investora budeme
musieť vykonať, aby bolo možné naplniť jeho očakávania. A ak sa tieto
zámery a ciele investora zhodujú
s našou filozofiou a keď vyznávajú
a rešpektujú aj etické hodnoty, tak
začíname pre investora pracovať.
A takto to je aj v prípade akvizície spoločnosti DISOR HOLDINGS LIMITED v NCHZ. Zámerom a účelom je
teda dosiahnuť úspešnú reštrukturalizáciu fabriky, s cieľom zachovať výrobu, udržať kvalifikovanú pracovnú
silu, zlepšiť finančné hospodárenie

(pokračovanie na 2. strane)

Výsledok hospodárenia
spoločnosti pred zdanením
na mesiac september bol
oproti plánu lepší o 3,134
mil. Sk. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bol v porovnaní s plánom nižší o 2,117 mil. Sk
a výsledok z finančnej činnosti bol v porovnaní s plánom lepší o 5,251 mil. Sk.
Výsledok hospodárenia
pred zdanením od začiatku
roka je oproti plánu lepší
o 11,797 mil. Sk. Výsledok
hospodárenia z hospodárskej činnosti je nižší v porovnaní s jeho plánovanou
hodnotou o 25,012 mil. Sk
a výsledok z finančnej činnosti je lepší o 36,809 mil.
Sk.
Ing. Gabriela Korcová
ekonomická riaditeľka

Každý s každým si mali čo povedať

Air Products vyrába v Novákoch vodík

Riaditeľ právneho, kontroly a ľudských zdrojov JUDr. Ing. Marián Karkuš
v družnej debate s dôchodcami.
Foto: P. Hudec
Viac na 3. strane

Americká spoločnosť Air Products, popredný svetový dodávateľ technických
plynov a súvisiaceho vybavenia, uviedla dňa 14. októbra 2008, v areáli Nováckych chemických závodov, a.s., do prevádzky nový závod na výrobu vysoko čistého vodíka.
Slávnostnú pásku prestriháva vpravo Graham Rhodes, viceprezident pre
regióny Veľká Británia a Írsko a veľkoobjemové plyny v Európe a Miroslav Šuba,
generálny riaditeľ NCHZ.
Foto: P. Hudec
Viac na 4. strane

Stalo sa ...
V zmysle Organizačnej smernice GR Vám oznamujeme, že
s účinnosťou od 1. októbra 2008
boli ustanovení do funkcií:
Ing. Boris HUNA
- obchodný riaditeľ
Ing. Gabriela KORCOVÁ
- ekonomická riaditeľka
Ing. Milan HUDEC
- produktový manažér predaja
profilov a Sidingu
Ing. Dagmar LACIKOVÁ
- vedúca odboru centrálneho
nákupu
(rch)

BEZPLATNÉ
OČKOVANIE
Oddelenie zdravotných
služieb oznamuje zamestnancom - poistencom zdravotných
poisťovní: UNION, DOVERA,
VŠEOBECNÁ, APOLLO, že
sa majú možnosť dať bezplatne
očkovať proti chrípke.
Čo treba urobiť ?
- Navštívte svojho všeobecného lekára a konzultujte s ním
vhodnosť zaočkovania proti
chrípke.
- V prípade, že je očkovanie pre
Vás vhodné, lekár Vám vypíše
špeciálne označený recept.
- V lekárni si vyberiete očkovaciu látku.
- Vrátite sa k lekárovi na podanie injekcie.

REACH
dáva prvé ultimátum

Medzi prvými európskymi
výrobcami predregistrovali
Novácke chemické závody 45
vyrábaných chemických látok
s jednoznačnou chemickou
identifikáciou. V druhej fáze sme
vykonali predregistráciu tých
látok, ktoré vyžadovali k identifikácii doplňujúce testovania,
v spolupráci s obchodným úsekom sme vyselektovali látky - suroviny, ktoré by v blízkej budúcnosti eventuálne bolo možné dovážať z krajín mimo EÚ. Vo veci
predregistrácie sa k slovu dostali aj výskumníci a ich návrhy na
predregistráciu vyvíjaných látok.
(pokračovanie na 4. strane)

NOV CKY CH

Hovoríme s Ľubošom Áčom, členom Dozornej rady ISTROKAPITÁL SLOVENSKO a.s.

(dokončenie z 1. strany)
a pripraviť fabriku na nový rozvoj.
ISTROKAPITÁL nie je v chemickom priemysle nováčikom. Podieľal sa na úspešnej reštrukturalizácii Chemka Strážske a zachránil aj Petrochemu Dubová. V akom
stave je NCHZ, do ktorej prichádzate?
Z informácií, ktoré boli získané
počas prípravy transakcie na nadobudnutie akcií NCHZ spoločnosťou
DISOR, ale aj z tých, ktoré boli
známe z verejne dostupných zdrojov
sa javilo, že fabrika sa nachádza
v čiastočných problémoch, ktoré
vyplývali nielen z akcionárskych
záležitostí, ale hlavne z problémov
s nezvládnutím vlastného financovania a neplnenia si svojich záväzkov
vyplývajúcich z niektorých zmluvných
vzťahov. Počas doterajšej krátkej
doby môjho osobného pôsobenia vo
fabrike som už získal dostatok
základných informácií a vysvetlení
k týmto skutočnostiam. Uskutočnil
som samostatné rozhovory s predstaviteľmi štatutárneho orgánu aj
s riaditeľmi úsekov a aj niektorými
členmi nižšieho manažmentu. Títo
predstavitelia manažmentu ma informovali hlavne o procesoch a postupoch na nimi riadených úsekoch,
o plánoch a porovnaní s realitou,
s doteraz pripravovanou budúcnosťou a vývojom v ich úsekoch, so
stavom financovania a nutných
potrieb, vývojom obchodných vzťahov a kontraktov, so stavom technológií a jednotlivých pracovísk, so stavom ekológie, vývoja hospodárskeho
výsledku a zamestnanosti, o vzťahu
s dodávateľmi materiálov, surovín
a externých služieb, s pozíciou na
trhoch, s možnými ohrozeniami a rizikami, s možnými nárokmi tretích
osôb, atď. Samozrejme, že nemôžem
vynechať ani informáciu, že som bol
oboznámený aj s niektorými konkrétnymi konaniami a rozhodnutiami predchádzajúcich manažmentov v minulosti. Je pravdepodobné, že niektoré
z nich budú mať teraz vážne negatívne dopady na vývoj vo fabrike. Takže
v súvislosti s doterajším oboznámením sa so stavom vecí a uskutočnených viacerých osobných rokovaní
so zmluvnými partnermi fabriky filmovou terminológiou hovorím, že „situácia je vážna, nie však zúfalá“.
Krátko pred predajom sa objavili správy o chystanej reštrukturalizácii výroby a zhruba 8 percentnom prepúšťaní. Viete už povedať
či sa program pripravený manažmentom NCHZ bude realizovať
a v akom rozsahu?
Manažment každého podniku, každej fabriky tvorí tím niekoľkých ľudí.
Títo ľudia by mali dobre poznať svoje
práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú
z platných predpisov, či už budeme
hovoriť o obozretnom podnikaní,
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Hmotná motivácia
pracovných kolektívov - 2
Nadväzne na článok Hmotná
motivácia pracovných kolektívov
z minulého čísla Nováckeho chemika pokračujeme ďalšími informáciami z oblasti tejto problematiky.

alebo o spravovaní zvereného majetku. Poznanie týchto skutočností a samotný pozitívny dopad reštrukturalizácie výroby na ďalší vývoj vo fabrike,
na zamestnanosť, na plnenie podmienok zmluvných vzťahov a na hospodársky výsledok si iste uvedomoval manažment pri svojom rozhodovaní o reštrukturalizácii výroby. V súčasnosti je program reštrukturalizácie predmetom mojich intenzívnych
rozhovorov s manažmentom. Uvedomme si, že každá činnosť na akejkoľvek úrovni a v ktorejkoľvek oblasti
by sa mala vykonávať efektívne a za
účelom dosahovania primeraného
zisku. Fabrika je čisto súkromná spoločnosť, má jediného 100%-ného
vlastníka, ktorého zámer som Vám
predstavil. Tento zámer je v praxi realizovateľný, ale časový horizont a stanovenie spôsobu jeho realizácie závisí od veľa vecí. Treba si uvedomiť, že
závažný vplyv na rozhodnutie o ďalšom postupe a možnom naplnení
zámeru majú hlavne riziká vyplývajúce z budúceho rozhodnutia Európskej komisie v súvislosti s kartelovou
dohodou a tiež vývoj sporu s FNM
ohľadom Solivarov. Po rozhodnutiach týchto orgánov poskytnem konkrétnu informáciu o tom, akým spôsobom a v akom režime sa bude fabrika ďalej uberať.
Svetová finančná kríza už
zasiahla aj niektoré odvetvia
nášho priemyslu. Aký veľký môže
byť jej dopad na chemický priemysel a ako môže ovplyvniť odbyt
našej produkcie na európskych,
resp. svetových trhoch?
Svetová finančná kríza je témou
komunikačných prostriedkov a o jej
vývoji a dopadoch v jednotlivých častiach sveta a v konkrétnych oblastiach či už sa jedná o ktorýkoľvek segment priemyslu, alebo financií čítame
a počujeme denne. Aj my sledujeme
názory analytikov, naši obchodníci
získavajú a vyhodnocujú informácie
od obchodných partnerov a pripravujeme sa tak, aby dopad na fabriku
v dôsledku svetovej finančnej krízy
nebol citeľný.

KOLEKTÍVNA PRÉMIA
Základná pohyblivá zložka
mzdy (kolektívna prémia) technicko-hospodárskych zamestnancov sa vypočíta ako súčin
základných mesačných platov a systemizovaných % prémií,
znížená o 10 % absencie.
Podobne, základná pohyblivá
zložka mzdy robotníkov sa
vypočíta ako súčin hodinových
tarifných miezd, nominálneho
mesačného fondu pracovného
času a systemizovaných % prémií, znížená o 10 % absencie.
Zníženie 10 % absencie
zohľadňuje priemernú plánovanú neprítomnosť v práci.
NADČASOVÁ PRÁCA
Pohyblivá zložka za nadčasovú prácu sa vypočíta ako súčin
odpracovaných nadčasových
hodín a priemernej hodinovej
prémie príslušného pracovného
kolektívu. Pohyblivá zložka sa
zaokrúhľuje na celých 10,- Sk.
U úkolových pracovných činností je pohyblivá zložka zahrnutá v úkolovej sadzbe resp. počíta
sa z dosiahnutej úkolovej mzdy.
Percentá prémií sú deklarované
v platných systemizáciách.
K zainteresovaniu pracovných
kolektívov na maximalizáciu pracovných výkonov môže dôjsť
k zvýšeniu pohyblivej zložky
mzdy.
Pre pracovné kolektívy výrobného úseku, úseku energetiky
a odboru riadenia kvality je
možné zvýšiť prémiu za plnenie
odvodu výroby nad 100 % plánovaného mesačného odvodu
odbytu v plánovanej predajnej
cene a predpísanej kvalite. Pre
výrobný úsek a úsek energetiky
za dosiahnutie zápornej hodnoty
komplexného ukazovateľa odchýlky a dosiahnutie výhodnejšej
ceny pri nákupe a predaji elektrickej energie v rámci nákupnej
ceny za silovú elektrinu.
Jednotlivým útvarom predaja
je možné zvýšiť základnú prémiu
pripadajúcu na pohľadávky po
(pokračovanie na 3. strane)

Hmotná motivácia
pracovných kolektívov - 2
(dokončenie z 2. strany)
lehote splatnosti, ak v troch po
sebe nasledujúcich mesiacoch
nebudú mať krátené prémie za
ukazovateľ pohľadávky po lehote
splatnosti. Pri dodržaní plánovaných tržieb s vylúčením vplyvov
kurzov a pri súčasnom dodržaní
vplyvu plánovanej čistej ceny,
množstva a sortimentu výrobkov
na tržby môže byť taktiež prémia
zvýšená.
Odboru centrálneho nákupu
môže vzniknúť nárok na zvýšenie
pohyblivej zložky mzdy nad
rámec základných prémií z vyčísleného prínosu, ktorý predstavuje zníženie ceny vo výberovom
konaní na dodávky surovín, materiálu a služieb oproti najvýhodnejšej ponuke v 1. kole výberového konania z vyčísleného rozdielu zníženia skutočných cien
nákupov oproti plánovaným
cenám. Uznanie nároku na
výplatu zvýšených prémií podlieha schváleniu generálneho riaditeľa.
PRÉMIE VIAZANÉ NA ZISK
Čiastky prémií viazané na
ukazovatele zisku, stavu pohľadávok a ekonomických výsledkov hospodárskych stredísk prináležia zamestnancom v závislosti od odpracovaného času
a dosiahnutých plnení ukazovateľov. O priznaní a úprave výšky
pohyblivej zložky mzdy pracovných kolektívov a zamestnancov
so zmluvnými platmi až do výšky
pripadajúcej na komplexný ukazovateľ práce rozhoduje s konečnou platnosťou generálny riaditeľ akciovej spoločnosti.
KRÁTENIE PRÉMIE
Individuálnu prémiu možno
krátiť až do výšky pripadajúcej na
komplexný ukazovateľ, pričom
sa zohľadňuje kvalita práce, aktivita zamestnancov, dodržiavanie
pracovných a technologických
predpisov, podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a podobne. O krátení rozhoduje
príslušný vedúci zamestnanec
so súhlasom jeho priameho nadriadeného. Krátené prostriedky
môže prerozdeliť a priznať tým
členom pracovného kolektívu,
ktorí vykázali mimoriadne prínosy.
Ing. Pavel Šimko
vedúci oddelenia práce a miezd

Každý s každým si mali čo povedať

Za stolom zľava Ing. Marián Krajčík- výrobný riaditeľ, Ing. Miroslav Šuba - generálny riaditeľ, Peter Král - predseda odborov, JUDr. Ing. Marián Karkuš - riaditeľ právneho, kontroly a ľudských zdrojov a Anton Súkeník, ktorý v mene všetkých
dôchodcov poďakoval za pravidelné organizovanie tejto vždy vydarenej akcie. On sám sa rád zúčastňuje.

Výrobný riaditeľ Marián Krajčík vľavo v rozhovore s Jozefom Rybárom, bývalým technológom elektro - odboru energetiky a Stanislavom Nikmonom, bývalým podnikovým vodohospodárom vstrede.
Foto: P. Hudec

Pohľad na účastníkov stretnutia dôchodcov.

Foto: P. Hudec

Na večnú pamiatku
Onedlho sa všetci opäť vyberieme k hrobom svojich predkov a zapálime sviečku, pohľadom do plameňa si sprítomníme tých, ktorí nás predišli do večnosti.

si bohatá židovská komunita v
Novákoch zanikla tiež a dnes ju už
nič nepripomína, starý židovský cintorín na okraji hory za banským
závodom bol rozmetaný budovaním výdušnej jamy. Na hroby
niekdajším Nováčanom tak nemá
kto a vlastne niet ani kam zájsť. Iba
pamätná tabuľa na staničnej budove, ktorú odhalili pred 10. rokmi,
15. novembra 1998. Ak v týchto
dňoch pôjdete okolo nej, zastavte
na chvíľu a zamyslite sa. Je nad čím.
- Erik Kližan -

No v týchto dňoch nie na každom hrobe zasvieti plameň. A
napokon, v mnohých prípadoch
onú sviečku ani niet kam položiť.
Na stene budovy železničnej stanice v Novákoch visí malá tabuľa.
V slovenskom i hebrejskom jazyku
prezrádza, že táto stanica sa neslávne zapísala do histórie. Z nováckej stanice bolo vypravených
niekoľko transportov Židov, sústredených v tábore na pomedzí Laskára a Koša. Z týchto až na pár výnimiek sa domov nikto nevrátil. Kedy-

3

,,Strategický plán, ktorý sa pripravuje na najbližšie obdobie
bude pozitívny. Vyriešime to
reštrukturalizáciou a racionalizačnými opatreniami, vôľa tu
je..., povedal generálny riaditeľ
NCHZ Miroslav Šuba na stretnutí s niekoľkými stovkami bývalých kolegov.
Generálny riaditeľ NCHZ privítal
bývalých a súčasných kolegov
v mene všetkých zamestnancov,
poďakoval za odvedenú prácu počas pôsobenia vo fabrike a poprial
všetkým pevné zdravie a spokojnosť v rodinách. Oboznámil všetkých so zmenou akcionárov spoločnosti, keď sa jediným vlastníkom
akcií spoločnosti Novácke chemické závody, a.s. stala spoločnosť
DISOR Holdings Limited, Nikózia,
Cyprus. Poradenské a konzultačné
činnosti poskytuje novému majiteľovi ISTROKAPITÁL Slovensko a.s.
Povstaním a minútou ticha si
všetci spomenuli na tých, ktorí už
nie sú medzi nami.Bývalý pracovník
a predseda odborov Anton Súkeník v mene všetkých dôchodcov
vyslovil poďakovanie za stretnutie a hlavne za tradíciu, ktorá tu je.
Zaželal vedeniu akciovej spoločnosti aj odborovej organizácii veľa
úspechov v ďalšej práci.
Stretnutie s bývalými pracovníkmi dôchodcami už tradične v októbri, mesiaci úcty k starším, organizuje vedenie NCHZ a výbor odborovej organizácie. Prichádzajú, aby
spoločne zaspomínali na časy, keď
s plným nasadením pracovali v jednotlivých prevádzkach. Tak tomu
bolo aj v piatok, 10. októbra 2008,
keď ich vyše 700 zaplnilo podnikovú jedáleň. Pri pekne prestretých
stoloch a chutnom obede si všetci
zaspomínali a každý s každým si
(ľw)
mali čo povedať.

NOV CKY CH
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Air Products vyrába v Novákoch vodík

REACH
dáva
prvé ultimátum
(dokončenie z 1. strany)
Pozornosť sme venovali tzv. odpadným produktom, nakoľko látky, ktoré spĺňajú kategóriu odpadov, sú z legislatívy REACH
vyňaté. Avšak odpadné produkty, ktoré prechádzajú ďalšou chemickou premenou, spĺňajú kritériá medziproduktov, ktoré musia
byť predregistrované a neskôr aj
registrované. Do konca predregistrácie predregistruje celkovo
100 chemických látok.
Európski výrobcovia/dovozcovia chemických látok majú ešte
posledné týždne na to, aby vykonali PREDREGISTRÁCIU
svojich látok v Európskej Chemickej Agentúre (ECHA) v Helsinkách. Predregistrovať treba
nielen vyrobené finálne produktychemické látky, ale aj medziprodukty všetkých typov, zložky prípravkov, zmesí, reakčných produktov, monoméry, no longer
polyméry, atď. Jedine vykonaná
predregistrácia umožňuje výrobcom/dovozcom využiť odkladné
obdobia na samotnú registráciu
látok, postupne až do r. 2018.
Výrobcovia/dovozcovia, ktorí tak
neurobia do 30.11.2008, musia
výrobu či dovoz látok k
1.12.2008 ukončiť. Teoretická
možnosť, ako výrobu uchovať aj
keď sa nepredregistrovalo, je
predložiť ECHA, jedinej kompetentnej inštitúcii pre chemickú
legislatívu v Európe, hotovú
registráciu látky už k 1.12.2008.
Takýto postup je však prakticky
nereálny. Registrácia látok ako je
už všeobecne známe, vyžaduje
podrobné hodnotenie fyzikálnochemických, ekotoxikologických
a hlavne toxikologických vlastností látok v tzv. súbore technických informácií o látke (dossier). Obzvlášť niektoré toxikologické štúdie sú dlhodobé a finančne enormne nákladné.
Súčasťou registrácie je aj správa
o chemickej bezpečnosti (Chemical Safety Report), v ktorej
výrobca musí preukázať, že riziko, ktoré spôsobuje výroba a
identifikované použitia látky na
zdravie človeka a životné prostredie, má pod kontrolou.
Výrobcovia rovnakých látok v Európe sa spájajú do tzv. konzorciíspoločenstiev, aby ľahšie a finančne menej nákladnejšie zabezpečili pre látku všetko, čo
REACH nariaďuje.
Ing. Ľ. Koreňová
ved. Odd. ECHL

NOV CKY CH

Americká spoločnosť Air Products, popredný svetový dodávateľ
technických plynov a súvisiaceho technologického vybavenia, uviedla
v areáli Nováckych chemických závodov, a.s. (NCHZ, a.s.), do prevádzky nový závod na výrobu vysoko čistého vodíka. Vodík z tohto
závodu bude spoločnosť dodávať zákazníkom zo Slovenska, Poľska,
Maďarska a Českej republiky.

Graham Rhodes, viceprezident spoločnosti v rozhovore zľava s Miroslavom
Šubom, generálnym riaditeľom NCHZ, Marekom Rattajom, členom predstavenstva a Jurajom Bellušom, vedúcim závodu plasty.
Foto: P. Hudec

Pracovník spoločnosti Air Products podáva všeobecné informácie o spoločnosti a jej aktivitách v oblasti vodíka vo svete.
Foto: P. Hudec

Spoločnosť Air Products je najväčším výrobcom vodíka na svete
a výstavbou nového závodu na
Slovensku výrazne posilnila svoju
pozíciu v stredoeurópskom regióne. Okrem závodu v Novákoch
prevádzkuje výrobný závod na
vysoko čisté plyny v Litvínove
v Českej republike. Air Products
odoberá z chemických závodov
vodík ako odpadový produkt, vo
svojom zariadení ho následne čistí
a stláča na potrebnú úroveň.
Zákazníkom bude vodík dodávať
v plynnom skupenstve v cisternách. Konkrétne na Slovensku
chce spoločnosť Air Products
zásobovať predovšetkým podniky
z chemického, petrochemického,
metalurgického, sklárskeho a elektrotechnického priemyslu.
„Úspešné dokončenie stavby
výrobného závodu na vodík a jeho uvedenie do prevádzky je výsledkom spoločnej práce našich
odborníkov a kolegov z NCHZ,
a.s. Naša nová výrobná jednotka
vodíka je pre nás dôležitou investíciou, ktorá nám pomôže pri ďalšom rozširovaní obchodných aktivít v regióne centrálnej a východnej Európy,“ uviedol Graham Rhodes, európsky viceprezident divízie veľkoobjemových plynov Air
Products.
V súčasnosti dodáva Air Products na Slovensko celú paletu
svojich výrobkov, od chemických
látok až po vysoko čisté technické
plyny, akými sú argón, dusík alebo
kyslík, a to vo veľkých objemoch
i v malých tlakových fľašiach.
- rch -

Moderné medicínsko-diagnostické centrum
V Prievidzi dali do užívania moderné Medicínsko-diagnostické centrum a Unikliniku. Centrum je vybavené špičkovými diagnostickými
zariadeniami na magnetickú rezonanciu, priamu digitálnu röntgenografiu a celotelovú ultrasonografiu. Nachádza sa tam aj oddelenie špeciálnej diagnostiky, fyziatrie a liečebnej rehabilitácie.V Uniklinike je pod jednou strechou sústredených 14 ambulancií praktických lekárov pre
dospelých a 31 odborných špecializovaných ambulancií, ktoré boli doteraz roztrúsené v rôznych častiach mesta. Zariadenie posvätil Ján Chryzostom kardinál Korec. Medicínsko-diagnostické centrum a Unikliniku
vybudovala z vlastných prostriedkov a za pomoci úveru súkromná spoločnosť Unipharma Prievidza - 1. slovenská lekárnická akciová spoločPohľad na nové zdravotnícke
zariadenie.
nosť. Investície predstavujú 320 miliónov korún (10.622.054 eur).

najviac.
Diagnostické centrum bude
slúžiť predovšetkým na prevenciu
všetkých závažných chorôb, čo je
predpokladom pre úspešnú a lacnú liečbu, konštatoval riaditeľ Jurík.
Uviedol, že centrum je nadštandardne vybavené modernými diagnostickými prístrojmi aj v rámci
Európy. Vysvetlil, prečo spoločnosť postavila takéto centrum
práve Prievidzi. Nie je to len preto,

Premiér slovenskej vlády Robert
Fico, ktorý slávnostne prestrihol
pásku, spoločne s riaditeľom Unipharmy Tomislavom Juríkom
zdôraznil, že vláda sa nebráni vstupu súkromného kapitálu do zdravotníctva. Podľa neho investície
úspešných podnikateľov spoločne
so štátom môžu vytvoriť efektívny
zdravotnícky systém. Vyslovil želanie, aby podobných moderných
zariadení vzniklo na Slovensku čo

IK 10 2008

4

že Unipharma má sídlo na hornej
Nitre. Je to najmä z toho dôvodu,
že tento región bol dlhodobo
poškodzovaní energetickým a chemickým priemyslom, kvôli čomu je
tu značný výskyt civilizačných
chorôb. Centrum prevencie považuje za darček všetkým obyvateľom
hornej Nitry. Má však dostatok
kapacít aby mohol slúžiť aj pre
občanov iných regónov.
Text a snímky: (pre)

Kniha o náleze Antraxu v Handlovej
Antrax je názov najnovšej knihy bojnického spisovateľa
Mariána Krčíka, z jeho série literatúry faktu. Autor opisuje dramatický,
30 rokov starý príbeh mladej veterinárky, zhodou okolností manželky
Paulínky, ktorá na sanitnom bitúngu v Handlovej diagnostikovala
v zabitom zvierati nebezpečnú sneť slezinovú, známu ako antrax.

Vtedajšia vrchnosť sa snažila prípad ututlať, hoci ide o takzvanú
antropozoonózu, teda smrteľne
nebezpečnú chorobu, prenosnú
mikróbom bacillus antracis, aj na
človeka. V knihe plasticky
vykresľuje až dobrodružné súradnice a nesmiernu morálnu zodpovednosť veterinárky, pretože nevedomou manipuláciou so zvieraťom, jeho kožou a mäsom, hrozila epidémia so smrteľnými následkami mnohých ľudí. Vďake opatreniam, ktoré vtedy so spolupracovníkmi urobila, ochorel iba jediný
človek, našťastie sa z včas zachytenej choroby vyliečil.
V knihe však autor zhromaždil aj
mnoho poznatkov o antraxe, chorobe známej už z čias egyptských
faraónov. Doplnil ich o zaujímavé
informácie o histórii, výskyte aj
o zneužití vo vojnách, ale aj stále
hroziacom bioterorizme. Ako má
Krčík vo svojich dielach vo zvyku,
nezabudol ani na praktické rady,

ako sa majú ľudia správať pri podozrení ochorenia zvierat, či ľudí na
antrax. Knihu doplnil o rozsiahlu
fotodokumentáciu, nechýbajú portréty zainteresovaných osôb, ani

Mariánovi Krčíkovi (vpravo) blahoželá jeho kolega, významný slovenský spisovateľ Ladislav Ťažký.

mikroskopické snímky bacilu,
ktoré mu nezištne poskytol doktor
prírodných vied, pracovník Havajskej univerzity Dennis Kunkel vo
svete uznávaný vedec, autor fotografií zhotovených na elektrónovom mikroskope.
Marián Krčík (1937), je pôvodným povolaním banský inžinier.
Literatúre faktu sa začal venovať
až po roku 2006, keď definitívne
odišiel do dôchodku. Debutoval
dvojicou kníh Fáračky a smoking
a Smoking a fáračky, v ktorých fascinujúco opísal skutočné príbehy
z baníckeho prostredia, ktoré sám
prežil pri razení tunelov, šácht
a podzemných diel. V ďalšom
objavnom knižnom projekte, Testament grófa Pálfiho, priblížil
čudácku a dodnes tajuplnú postavu posledného feudálneho majiteľa bojnického panstva, zberateľa
a znalca umenia a staviteľa Bojnického zámku. Dielo Antrax venoval
nielen svojej manželke, ale rovnako v nej chcel vzdať úctu k náročnej, zodpovednej a často nedocenenej práci veterinárnych lekárov
v teréne.
Text a foto: (pre)

Vzácny objav pri budovaní nového koryta rieky Nitra

Päťtisícročná fosília
Pri budovaní nového koryta rieky Nitra pri Novákoch našli stav- tohto roka. Projektový manažér
bári pod nánosom bahna, v hĺbke približne päť až sedem metrov HBP Stanislav Gurský považuje
obrovskú fosíliu. Je to približne päť metrov dlhý kmeň stromu nález kmeňa stromu takisto zaus obvodom asi tri metre. Kmeň vážiaci vyše tony vylovili pomo- jímavý a významný, hoci priamo
nesúvisí s uhoľným slojom, ktorý
cou žeriavu a uložili na okraji nového koryta.
Nález prišiel posúdiť paleológ Nitry, ako aj všetkých inžinier- idú baníci dobývať. Pretože v hĺbGeologického ústavu Slovenskej skych sietí medzi Košom a No- ke približne 250 metrov pod povrakadémie vied v Banskej Bystrici vákmi, začali Hornonitrianske ba- chom sa nachádza uhlie, ktoré
Ján Soták. Podľa predbežnej ob- ne Prievidza (HBP) odlesňova- začalo vznikať pred 15 miliónmi
(pre)
hliadky usúdil, že ide pravdepo- ním a úpravami povrchu už v máji rokmi v treťohorách.
dobne o listnatý strom, patriaci
do kategórie dubov. Pretože ho
našli na rozhraní usadenín
treťohôr a štvrtohôr usudzuje, že
strom môže mať okolo 5000
rokov. Dokazuje to aj skutočnosť,
že kmeň zavalený bahnom dokázal už zuhoľnatieť. Jeho drevo je
úplne čierne ako lignit, najmladšie uhlie. Paleológ si z kmeňa
nechal odpíliť vzorky na ďalšie
skúmanie. Podľa neho ide o vzácny nález, ktorý môže poslúžiť aj
ako archív na určenie klimatických zmien v časoch keď rástol.
Dá sa to určiť podľa letokruhov,
ktoré sa v dreve zachovali.
Čiastočne na kmeni zostala aj
Ako prví hodnotili fosílnystrom hydrogeológ Bane Nováky Jozef Halmo
(vpravo) a projektový manžér výstavby nového ťažobného úseku, banský
zuhoľnatená kôra.
Foto: pre
Výstavbu nového koryta rieky inžinier Stanislav Gurský.
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Náučný
lesnícky
chodník
Nový, takmer šesť kilometrov dlhý lesnícky náučný chodník, otvoril v minulom mesiaci prievidzský
odštepný závod Lesov SR
v pohorí Považského Inovca. Vedie z osady Duchonka v, kde má sídlo aj lesná
správa, do osady Kulháň,
miestnej časti
Zlatníky
v okrese Bánovce nad
Bebravou.
Na trase je umiestnených
22 zastrešených panelov, na
ktorých sú informácie o lesníckej činnosti, funkciách
lesa, jeho význame, zásadách
správania sa v lese, i o nebezpečenstvách, ktoré ľuďom
v lese hrozia. Nechýba predstavenie bohatej fauny a flóry,
arborétum drevín na začiatku
chodníka a cestou si návštevníci môžu pozrieť aj 14 označených, už odrastených jednotlivých druhov stromov,
vrátane 500 rokov starých
dubov v lokalite Kulháň.
Chodník prechádza popri
dvoch prírodných rezerváciách Čempúšky a Kulháň.
Zaujímavá zastávka je v časti,
kde sa nachádzajú stovky
kolónií lesných mravcov a ďalšia pri malej obore pre diviačiu zver. Ak sa návštevníci
správajú ticho, môžu dokonca tieto zvieratá pomerne
zblízka pozorovať. Zaujímavý
je aj panel, ktorý pripomína
veternú smršť v roku 1999
v lokalite Duchonka, kedy po
dlhotrvajúcich dažďoch vietor vyvrátil stromy na ploche
bezmála 850 hektárov a lesníci museli spracovať približne 350 tisíc kubíkov kalamitného dreva.
Najlepšie je absolvovať
trasu chodníka od osady
Duchonka, kde chodník začína, ale je to možné aj z opačnej strany, z Kulháňa. Pretože
ide o nenáročnú túru s prevýšením iba 60 metrov, je vhodný aj pre menej zdatných
peších turistov alebo cykloturistov. Navštíviť ho môžu aj
vozíčkari, pretože je plne bezbariérový.
Text a foto: (rmš)
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Vyhodnotenie krížovky

„Chemik varí a pečie“

Krížovka z čísla 9/2008:

„Človek hlúpy, neustúpy“

Vážení čitatelia NOVÁCKEHO CHEMIKA !
Na tomto mieste môže byť aj váš recept, ktorý treba zaslať e-mailom na adresu:
lubica.walova@nchz.sk vždy do 10-teho v danom mesiaci. Uverejnený recept oceníme darčekom.

Domáca pečená hus s lokšami

Potrebujeme:
1 menšiu hus, 2 jablká, 100 ml sladkej smotany, drvenú rascu, soľ, mlieko na zmytie soli
Postup:
Vyčistenú, umytú a osušenú hus
aspoň 12 hodín pred pečením
zvonku i zvnútra nasolíme a odložíme na chladné miesto. Predtým,
ako ju dáme piecť, soľ zmyjeme
mliekom. Do brušnej dutiny vložíme
umyté, rozkrojené jablká a posypeme ju drvenou rascou.

niečo pre zábavu ...

J. Poliak

Prebrala sa

Objem.
miera

Muž.
meno

Hus položíme na mriežku do keramického pekáča prsiami dole, podlejeme vodou, popicháme vidličkou
a pečieme odokrytú v predhriatej
rúre pri teplote 170oC asi dve až tri
hodiny. Počas pečenia podlievame
podľa potreby vlastnou šťavou.
Potom zlejeme polovicu tuku, hus
otočíme a dopečiem.
Na záver pečenia ju viackrát potrieme smotanu a potom 5 minút prudko dopečieme pri 200oC. Mäso získa
vynikajúcu chuť a peknú farbu. Podávame s lokšami a červenou dusenou
kapustou.

175 g polohrubej múky, 1 vajce,
soľ, hladkú muku na pomúčenie
dosky a tuk na vymastenie panvice.

Postup:
Umyté zemiaky vcelku uvaríme
v slanej vode do mäkka. Necháme
ich trocha vychladnúť a ošúpeme.
Potom ich najemno nastrúhame. pridáme preosiatu múku, vajce, soľ
a vypracujeme vláčne cesto.
Na pomúčenej doske z cesta
vyvaľkáme 3mm hrubú placku.
Vykrajujeme z nej kolieska s priemerom asi 10 cm.
Teflonovú panvicu potrieme
tukom a lokše pomaly opekáme
Lokše (pre 4 osoby)
z obidvoch strán do zlatista.
Potrebujeme:
Dobrú chuť!
750 g zemiakov uvarených v šupke,

Výhercami sa stávajú a
Hrnček s lyžičkou vyhrávajú:
Ladislav ŠUJAN
(závod chémia)
Jozef BESEDA st.
(závod chémia)
Mgr. Viera RÝDZA
(obch.úsek)
Ceny si môžete vyzdvihnúť
na OMS č.t. 4663.
Gratuľujeme !
Ostatní neváhajte a zapojte
sa do súťaženia.!
(rch)

Inzercia
Kúpim 1-izbový byt v Novákoch, poprípade vymením za
rodinný dom. Cena dohodou.
Kontakt: 0907 139 165.

TAJNIČKA ...
Hlasovala

Astát

Slov.
Ária
skladateľ (nem.)

Časť
vety

Hora

Čes.
mesto

Lesný
vták

Nábož.
skupina

Niekto

Nemec.
mesto

Bohyňa
úrody
Zn. vysávačov

Podpera
Osob.
zámeno

Južný
strom

Osob.
zámeno

1. časť
tajničky
Inak
povedané
Norma
(ang.)

Talian

Obrnené
vozidlo
Doprovod

Ľad
(česky)

Ruský
vodca

Sl. akad.
vied

Snoval

Okr.stav.
podnik
Psovitá
šelma

Umelec.
žen.meno

Argón

Mzda

BELLA
ELEV
LAKE

Muž.
meno

Had
džunglí
Ukaz.
zámeno

Odložené
veci
Druh
tanca

Sad

Kočovníci

Usadenina

Hmota

Osada

Slovan.
strom

Žiak,
chovanec
Jazero
(ang.)
Kryha
(čes.)

Ručiteľ

Počtár

Iridium

2. časť
tajničky

51
rímsky

Švajč.
rieka

Grécka
obeť
Muž. meno

Maď.let.
spoloč.

Okolo
(bás.)

Plúž

Valuta

ŠPZ
Senice
Prírod.
tekutina

KAŽDÝ MESIAC 3 VÝHRY

Vylúštenú tajničku vystrihnite,
vyplňte svoje meno a adresu
a vhoďte do schránky na hlavnej
Správne znenie tajničky z č. 10/2008:
vrátnici alebo vo vestibule závodnej jedálne pod názvom
"KRÍŽOVKY" do 14. 11. 2008.

3 x Vrecková baterka

NOV CKY CH

ŠPZ
Klatovy
Slov.
mesto

Zámeno
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Indium

Meno:
Pracovisko:
Adresa:

Na výstave sa nestratili Kalendárium
(Za hrsť histórie, LV. časť)

Región hornej Nitry sa po roku
1918 začal rozvíjať nebývalým
tempom. Napriek tomu, že životné
podmienky mnohých sa nezlepšili,
obchodníci a remeselníci zažívali zlaté obdobie. Vedenie okresu sa preto
rozhodlo v auguste 1931 v Prievidzi
usporiadať pompéznu Výstavu hornej Nitry, na ktorej mal byť zobrazený
pokrok vo všetkých oblastiach života,
za účasti remeselníkov, poľnohospodárov, učiteľov a ďalších šikovných
ľudí. Redaktor pri tejto príležitosti
vydaného katalógu napríklad vysoko
vyzdvihol strojové stolárstvo Antona
Vrbu, vtedy ešte sídliace v Novákoch: „Mal vystavený nábytok, ktorý
po všetkých stránkach tu musí byť
pochvalne spomenutý, lebo zname-

V oblasti poľného hospodárstva
striebornú medailu dostal Veľkostatok v Čereňanoch majiteľa Dr.
Metoda Bellu, ktorý mal majetok aj
v Novákoch. Za kolekciu okrasnej
hydiny dostal diplom Zemedelskej
rady prednosta stanice v Novákoch
Jozef Rychtárik. Zlatú medailu výstavného výboru v oblasti priemyslu a obchodu získala už spomenutá firma
Vrba a spol. Krajčír Anton Čikkel
dostal za veľkého potlesku prítomných diplom Výstavného výboru. Výstava hornej Nitry mala veľký úspech.
Dokázala, že aj keď vo svete doznievala svetová hospodárska kríza, v našom regióne pracovali remeselníci
a majstri, ktorí sa v konkurencii
nestratili.
- Erik Kližan -

nite vyhovuje nárokom moderného
človeka. Odbornú pozornosť
zachycovalo tu veľmi dobré
furnírovanie a podarený štýl. Taktiež
novácky krajčírsky majster Albert
Čikkel s pečlive a elegantne vypracovanými oblekmi s zvrchníkmi dokázal byť znamenitým odborníkom.“
Zaujali aj kravy Jána Sedláka,
jalovice Jána Petrisku a jalovice
s býkmi z veľkostatku Bock Rosenzweig z Novák. Výbor Výstavy hornej
Nitry sa rozhodol, že najhodnotnejšie
vystavené expozície a exponáty
ocení. Odmeny pozostávali zo zlatej,
striebornej a bronzovej medaily, diplomov a pochvalných uznaní Výboru
výstavy či Zemedelskej rady. Na
odmeny právom siahli aj Nováčania.

Seniori slávnostne
Tak ako každý rok, aj v tomto sa na prahu mesiaca úcty k starším
3. októbra 2008 stretli novácki seniori. Pripomenuli si 23. výročie založenia
Mestského klubu dôchodcov, 13. výročie Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska a okrúhle životné jubileá svojich členov.

„Cením si, že sa môžeme takto
zísť, a že môžeme osláviť nielen
mesiac úcty k starším a našich jubilantov, ale aj celkovú našu 23-ročnú
činnosť. Vyzdvihnúť by som chcela
všetkých našich členov, ktorí chodia
do klubu, ktorí chodia na naše podujatia,“ hovorí predsedníčka nováckeho klubu dôchodcov Oľga Vavrincová. Mestský klub dôchodcov v Novákoch má v súčasnosti 95 členov a ich
činnosť je bohatá. „Obľúbeným programom sú literárne posedenia, kde

v Zemianskych Kostoľanoch, pripravuje si zaujímavé vystúpenia,“ dodáva
predsedníčka Mestského klubu
dôchodcov Oľga Vavrincová. Bohatý
kultúrny program slávnostného posedenia seniorov pripravili pedagógovia
so žiakmi ZUŠ v Novákoch a členovia
družobného klubu dôchodcov z Diviackej Novej Vsi prezentovali činnosť
detí a mládeže z obce. Pri príležitosti
významných životných jubileí dostali
oslávenci pamätné listy Okresnej
rady Jednoty dôchodcov Slovenska
a malú pozornosť od mesta Nováky
a Nováckych chemických závodov.
Nech je jeseň vášho života krásna.
- Erik Kližan -

nám naša členka Drahomíra Kováčová pripravuje čítanie zo života a diela
vybraných spisovateľov a tiež kreslo
pre hosťa, kam si pozývame zaujímavých ľudí,“ približuje O. Vavrincová.
Dobré meno nováckym seniorom
robí spevácka skupina pod vedením
Dagmar Znášikovej. „Sme naň právom hrdí. Reprezentuje náš klub, či
už na rôznych akciách v klube, v meste i v podujatiach MO Matice slovenskej. V mesiaci októbri sa zúčastňuje
súťažnej prehliadky Jeseň je dar

Praktikum mladého environmentalistu
Získanie grantu v rámci programu Enviroprojekt 2008 MŠ SR bolo pre
učiteľov i žiakov Strednej odbornej školy v Novákoch veľkou výzvou. Starostlivá príprava vyústila do realizácie týždňa praktickej environmentálnej
výchovy Praktikum mladého environmentalistu.

V dňoch 22. - 26. septembra
2008 vymenilo 80 žiakov 2. ročníka
vyučovanie v školských laviciach za
pobyt v teréne a v laboratóriách. Rozdelení do pracovných skupiniek, sa
postupne vystriedali pri piatich
zamestnaniach:
Vyskúšali si odber vzoriek pôdy
v rôznych lokalitách mesta a porovnali výsledky získané rozborom vzoriek s kvalitatívnymi parametrami,
ktoré získali bioindikačnou metódou.
Vodné nádrže, rieka a potoky
v okolí Novák sú poznamenané rozvojom baníctva, energetiky a priemyslu v regióne. Žiaci sa preto venovali najmä indikácii kvality vody na
základe výskytu bezstavovcov.
Mnohé zistené parametre si potvrdili
objektívnym meraním tvrdosti a pH
v školskom laboratóriu. Odber vzoriek pôdy priamo pri halde hlušiny.
V ďalšom zamestnaní sa žiaci venovali lišajníkom, ako indikátorom kvality
ovzdušia. Prešli nemálo kilometrov,
pozorovali kmene stromov a hľadali
známky zlepšujúceho sa ovzdušia na
hornej Nitre. Na vlastné oči sa presvedčili, že príroda sa len veľmi pomaly zotavuje zo starých záťaží.

identifikácia jednotlivých druhov plastov a správne „čítanie“ recyklačných
symbolov boli náplňou ďalšieho
zamestnania, ktoré už v najbližších
týždňoch vyústi do zavedenia separovaného zberu odpadov na škole.
Jedna vec je kvalitu životného prostredia monitorovať, celkom iná vysúkať rukávy, vypíliť náletové dreviny, ostrihať živý plot, či vysadiť nové
kríčky. Väčšina žiakov ukázala, že si
dokáže poradiť aj touto úlohou a že
pojem „tulenie“ ruky sa ich netýka.
Naopak, ich školský areál sa po
týždni brigád môže pochváliť novým
imidžom.

Zdá sa, že správne spracované
odpady budú už v blízkej budúcnosti
najbohatšími zdrojmi surovín pre ďalšiu výrobu predmetov každodennej
potreby. Kovy, plasty, sklo či papier
môžu slúžiť ako výhodné druhotné
suroviny, ak sa ich naučíme triediť
a efektívne zužitkovať. Separácia
odpadov je imperatívom doby najmä
v krajinách, ktoré nemajú dostatok
vlastných primárnych zdrojov surovín.
Praktický nácvik triedenia odpadov,
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1.11.1928 - začiatok činnosti
Ľudovej pokladnice v Prievidzi
1.11.1883 - narodil sa Viliam Fegyveres, kňaz, verejný činiteľ, pôsobil
v Handlovej, Prievidzi a N. Pravne
3.11.1883 - narodil sa Samuel Bergendy, cirkevný hodnostár, spolkový
pracovník, pôsobil v N. Sučanoch
2.11.1833 - zomrel Juraj Paleš, organizátor vyššieho školstva, mecén,
narodil sa v Kľačne
2.11.1923 - vypukol štrajk v paličkárni v Dolných Vesteniciach
5.11.1723 - zomrel František
Eustach Bonn, pedagóg, básnik,
pôsobil v Prievidzi
6.11.1948 - otvorená Štátna
roľnícko ovocinárska škola v Chalmovej
7.11.1908 - narodil sa vo Valaskej
Belej Imrich Plekanec, maliar
7.11.1993 - vysvätenie kostola
Božského srdca Ježišovho v Kanianke
8.11.1988 - zomrel Ján Pásztor, biskup, publicista, právnik, narodil sa
a študoval v Prievidzi
9.11.1918 - zomrel Šimon Bacher,
obchodník, rabín, spisovateľ, pôsobil v Koši
11.11.1678 - zomrel Mikuláš Sveteny, mučeník, narodil sa v Zemianskych Kostoľanoch
11.11.1708 - gróf Pálfi dobyl bojnický hrad od Rákociho
11.11.1923 - založený hasičský zbor
v Brezanoch
15.11.1998 - odhalená pamätná
tabuľa deportácií Židov v Novákoch
16.11.1613 - Nováky postihlo slabšie zemetrasenie
16.11.1938 - založené úverové
družstvo v Diviakoch nad Nitricou
17.11.1988 - zomrela Magdaléna
Štrompachová, učiteľka, maliarka,
pôsobila v Handlovej a Prievidzi
19.11.1968 - zasadený Strom
republiky pred Okresným úradom
v Prievidzi
22.11.1853 - zomrel Alojz Červéni,
básnik, pedagóg, autor učebníc,
narodil sa v Brezanoch
22.11.1878 - narodil sa Vojtech Ceizel, verejný činiteľ, spolkový pracovník, pôsobil v Handlovej
22.11.1943 - narodil sa Dušan
Hanes, baník, výrobca fujár, pôsobí
v Prievidzi a Handlovej
22.11.1998 - vysvätenie kostola sv.
Michala v Opatovciach nad Nitrou
23.11.1943 - narodila sa v Prievidzi
Anna Križanská, operná speváčka,
sólistka
24.11.1683 - narodil sa v Prievidzi
Ladislav Kubranský, provinciál,
pedagóg a básnik
25.11.1863 - narodil sa Aurel
Kapáš, piarista, pedagóg, úradník,
pôsobil v Prievidzi
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Informačný servis...
KC MESTA NOVÁKY
24.10.2008 o 20.00 h
Knižnica-NOC S ROZPRÁVKOU
- nočné dobrodružstvo v knižnici
pre deti
14.11.2008 od 19.00 h
- KCMN- IVETA BARTOŠOVÁ koncert českej stálice, hosť PETR
MUK
14.-15.11.2008 o 9.00-18.00 h
- NOVÁCKY JARMOK - parkovisko pred futbalovým štadiónom,
Ul. Rastislavova, Ul. Bernolákova,
Ul. Lehotská

JENEWEIN Chess Match
Na pozvanie JENEWEIN GROUP sa v Bratislave uskutočnilo prestížne
šachové stretnutie slovenských a českých top manažérov JENEWEIN
Chess Match. Medzi organizátorom ,,vyzvanými“ hráčmi nechýbal ani
generálny riaditeľ NCHZ Ing. Miroslav Šuba. Súťažné stretnutie otvoril
bývalý majster sveta a ruský šachový veľmajster Anatolij Karpov.

v podobe každoročnej šachovej
udalosti roka s tým, že mená na
Slovensku pôsobiacich vrcholových
manažérov symbolicky spojíme
s menom pozoruhodnej svetovej
osobnosti. O to viac náš teší, že už
tento rok naše pozvanie prijala jedna
z najväčších šachových hviezd v doterajšej histórii,“ povedal Martin
Krekáč, spoluzakladateľ a chairman
JENEWEIN GROUP.

„Šach, hra premýšľajúcich ľudí, je
nám blízky svojou filozofiou a najmä
tým, že si vyžaduje neustály
strategický a inovačný prístup, ktorý
je našej spoločnosti vlastný. Pre
úspešné zvládnutie hry, teda výhry,
je potrebné myslieť strategicky,
pripraviť sa na ďalšie kroky, premyslieť rôzne alternatívy a zúročiť
skúsenosti. Obrodou tejto kráľovskej
hry chceme vytvoriť novú tradíciu

22.11.2008 od 13.00 h
- KCMN - Vysoká škola chudnutia s EDITOU ŠIPEKY
GALÉRIA NOVA
31.10.2008 o 14.00 h Galéria NOVA - vernisáž výstavyKORNÉLIE PISÁROVEJ SNY,
výstava prístupná v pracovných
dňoch 8.30 - 16.30 h
Stretnutie nad šachovnicou Ing. Miroslav Šuba a Anatolij Karpov.

Foto: pre

Navždy nás opustili

Zvíťazili policajti z Novák

Rady chemikov navždy opustili:

V Prievidzi sa uskutočnil piaty ročník minifutbalového turnaja členov
integrovaného záchranného systému, ktoré organizuje tamojšia mestská
polícia .

Irena TURČANOVÁ
18.09.2008 vo veku 79 rokov

o nadviazanie priateľských kontaktov
a vzájomnú výmenu skúseností. ,,Je
to dôležité aj preto, že členovia integrovaného záchranného systému sa
často spolu zasahujú pri rôznych situáciách a aj takéto stretnutia pomáhajú lepšie sa spoznať a aj lepšie
spolupracovať,“ konštatoval Marián
Mikula náčleník MsP v Prievidzi. (rmš)

Zúčastnili sa na ňom sedem družstiev, nielen mestských policajtov, ale
aj hasičov, záchranárske kolektívy
z Topoľčian či Trenčína. Prvenstvo si
vybojovali novácki mestskí policajti,
druhí boli Trenčania a tretí hasiči
z Prievidze. Všetci účastníci si podujatie pochvaľovali, pretože nešlo iba
o športové výsledky, ale zároveň

Jaroslav BARČÍK
16.09.2008 vo veku 69 rokov
Viliam GRNÁČ
25.09.2008 vo veku 83 rokov
Ladislav PAJGERT
28.09.2008 vo veku nedožitých
80 rokov
Karol JÁNOŠKA
26.09.2008 vo veku 63 rokov

Pre zamestnancov

Anna ANDRISOVÁ
29.09.2008 vo veku nedožitých
61 rokov

Oddelenie zdravotných služieb
oznamuje zamestnancom spoločnosti, že od októbra 2008 je opäť
v prevádzke veľký bazén v NCVP.
Pre zamestnancov v režime
zimnej sezóny:

Pondelok 14.30-16.00 hod.
Utorok
18.00-21.00 hod.
Štvrtok
14.30-16.00 hod.
Sobota
13.00-15.00 hod.
Všetci ste vítaní!

20 rokov práce
Jozef KOPÁL (odb.logistiky)
Jozef ČIČMANEC (ÚE)
25 rokov práce
Darina KUNOVSKÁ (ORK)
Jaroslav MOKRÝ (z.chémia)
30 rokov práce
Anna BRTKOVÁ (z.plasty)
35 rokov práce
Vladimír HAGARA (z.chémia)
Ivan SLUKA (z.plasty)
Štefan VLČKO (OSaR)
50 rokov veku
Jozef ČIČMANEC (ÚE)
Milan ŠINKO (ORVaBP)
Jozef GAJDOŠ (z.plasty)
Stanislav ĎURAN (z.plasty)
Pavel PRAČKO (z.plasty)
Jozef FAZIKA (z.plasty)
Mikuláš UJCSEK (ÚE)
Peter MÓC (z.chémia)
Marián BRÍDA (LARF NOVA)
55 rokov veku
Anna ELIÁŠOVÁ (z.karbid)
Ivan GÉCI (Z.chémia)
Jozef KOVÁČIK (z.plasty)
Odchod do dôchodku
Elonóra LIVINKOVÁ (ORK)
Ladislav HULIAK (z.chémia)
(rch)

KINO NOVÁKY
26.10.2008 o 18.00 h MAMMA MIA! - muzik., USA/VB,
MP, vstupné 60,- Sk
CVČ NOVÁKY
OKTÓBER 2008
- obvodné kolá v malom futbale chlapcov 3.-4. ročníka
OKTÓBER 2008
- obvodné kolá v malom futbale chlapcov 5.-6. a 8.-9. ročníka
OKTÓBER 2008
- hádzaná chlapcov 8.-9. roč.
OKTÓBER 2008
- hádzaná dievčat 8.-9. ročníka

BLAHOELÁME

Jozef DOLINAJ
13.10.2008 vo veku 79 rokov
Jozef PÁNIS
05.10.2008 vo veku 89 rokov

Náčelník MsP Prievidza, plk. JUDr. Marián Mikula pri odovzdávaní ceny víťazovi
turnaja.

Gabriel LAUKO
12.10.2008 vo veku 82 rokov
(rch)
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