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Na základe rozhodnutia
predstavenstva akciovej spo-
ločnosti Vám oznamujeme,
že dňom 14. novembra 2008
je z funkcie generálneho ria-
diteľa odvolaný

Ing. Miroslav Š u b a
a s účinnosťou od 15.

novembra 2008 je do funk-
cie generálneho riaditeľa

ktorý pôsobil v NCHZ ako
riaditeľ úseku právneho,
kontroly a ľudských zdrojov.

-

ustanovený

JUDr. Ing. Marián Karkuš,

rch -

Ing. Miroslav Šuba bol
nominovaný na pozíciu pred-
sedu predstavenstva.

Nové zloženie členov Pred-
stavenstva, Dozornej rady
a iné zmeny budú zverejnené
po doručení rozhodnutia jedi-
ného akcionára.

vujú v súvislosti s finančnou krí-
zou prepúšťanie aj NCHZ?

Aká je momentálna situácia
na trhu chemických produktov?

- Otázkou prepúšťania sa v sú-
vislosti s finančnou krízou aktuálne
nezaoberáme. Neznamená to ale,
že všetci zamestnanci majú svoje
miesta garantované. V krátkej dobe
začneme s praktickou reštrukturali-
záciou výrobného procesu jednotli-
vých závodov a administratívnych
činností a následne podľa získa-
ných informácií a konkrétnych
výsledkov týkajúcich sa nielen ich
efektivity prijmeme potrebné roz-
hodnutia. Napríklad aj také, ako
bolo prijaté rozhodnutie v súvislosti
so znížením počtu členov Dozornej
rady zo šesť na troch.

- Ak máme na mysli trh ako to
všetko, čo sa deje okolo nás, tak
potom situácia na ňom je v niekto-
rých oblastiach negatívna, v iných
zase vysoko pozitívna a v súčas-
nosti jej vývoj je ťažko predvída-
teľný. Aktuálna neistota na finanč-
ných trhoch ovplyvňuje svetové
ekonomiky a zapríčiňuje spomale-
nie ich rastu alebo postupné pre-
padnutie sa až k nule. Slovenská
ekonomika by však mala podľa
prognóz vykázať rast i v nasledujú-
com období. - rch -

Majú sa zamestnanci obávať
úsporných opatrení v oblasti
miezd?

Na Slovensku sa rozbehla vlna
hromadných prepúšťaní. Pripra-

- Po vstupe nového akcionára
sme začali finančnú reštrukturalizá-
ciu, ktorá predpokladá okrem iného
aj nastavenie štandardných spôso-
bov financovania potrieb spoloč-
nosti a tiež odmeňovania zamest-
nancov. Preto je momentálne
predčasné vyjadrovať sa v konkrét-
nostiach k tejto téme. Samozrejme,
situáciu na trhu veľmi zodpovedne
sledujeme a vyhodnocujeme. Ana-
lyzujeme všetky možnosti realizova-
nia úsporných opatrení tak, aby boli
tieto opatrenia dostatočne účinné.

Dňa
príde do priestorov

Kultúrneho centra mesta Nováky
pozdraviť deti zamestnancov
NCHZ

. Mikulášske divadelné
predstavenie bude trvať jednu
hodinu.

Vážení spolupracovníc i -
rodičia !

Bližšie informácie vám poskyt-
nú na oddelení marketingových
služieb na č. t. 4633, 4663.

Príďte, Mikuláš už má priprave-
né plné vrece darčekov!

3. decembra 2008 o
17.00 hod.

Mikuláš so svojou dru-
žinou

(ľw)

Zdravie a
bezpečnosť

PODPORUJEME
PREDAJNOSŤ

PROFILOV

Zimné majstrovstvá
SR kadetov

Novácke chemické závody, a.s.
a Základná organizácia odborov pri

Vám �elajú pekné posedenie pri jedlicke
s Mikulášom a jeho dru�inou.

NCHZ

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

Fabrika začala s reformáciou
Ako pociťuje chemička dopa-

dy finančnej krízy?
- Naša spoločnosť je exportne

orientovaná a vývoz je realizovaný
hlavne do krajín Európskej únie.
Z verejne dostupných zdrojov je
známe, že tieto krajiny už kríza
zasiahla. A otvorene musíme pove-
dať, že vplyv tejto krízy môžeme
postupne začať pociťovať aj my.
Vplyv krízy sa môže odzrkadliť
v zníženom inkase od našich odbe-
rateľov a v miernom náraste našich
pohľadávok po lehote splatnosti.
Niektorí naši dodávatelia zase avi-
zujú zmenu platobných podmienok
a to skracovaním doby splatnosti,
prípadne platbou vopred. Časť
z nich už u nás takéto zmeny uplat-
nila. Keďže jediný vlastník spoloč-
nosti má záujem na zabezpečení
nepretržitej prevádzky a neohrození
chodu výroby, musia manažment
a jednotliví členovia vedenia vyna-
kladať mimoriadne úsilie pri mana-
žovaní cash-flow. Aj nás, ako
poradcu DISOR HOLDINGS LIMI-
TED, ktorý je jediný vlastník fabriky,
táto finančná kríza núti byť viac
ostražitými pri investičných záme-
roch nášho klienta a samozrejme,
že sa snažíme vhodným spôsobom
zabezpečiť vyššiu ochranu jeho
investícií.

Výsledok hospodárenia spo-
ločnosti pred zdanením na
mesiac bol oproti plánu
horší o 7,252 mil. Sk. Výsledok
hospodárenia z hospodárskej
činnosti bol v porovnaní s plá-
nom nižší o 6,892 mil. Sk a vý-
sledok z finančnej činnosti bol
v porovnaní s plánom horší
o 0,360 mil. Sk.

Výsledok hospodárenia pred
zdanením je
oproti plánu lepší o 4,545 mil.
Sk. Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti je nižší
v porovnaní s jeho plánovanou
hodnotou o 31,904 mil. Sk
a výsledok z finančnej činnosti je
lepší o 36,449 mil. Sk.

ekonomická riaditeľka

október

od začiatku roka

Ing. Gabriela Korcová

HOSPODÁRSKY
VÝSLEDOK

Stalo sa ...

Príde Mikuláš so svojou družinou
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S akými predsavzatiami ste
prevzali funkciu obchodného ria-
diteľa NCHZ?

Čo očakávate od svojich

- Do NCHZ som prišiel s pred-
savzatím čo najrýchlejšie sa adap-
tovať a zorientovať v miestnych
pomeroch, rýchlo pochopiť špecifi-
ká a výnimočnosti, ktoré sú charak-
teristické pre každú spoločnosť
a jej činnosti. Samozrejme, chcem
nadviazať na všetko pozitívne, čo tu
už v oblasti obchodu funguje a ďa-
lej využívať svoje skúsenosti pre
napĺňanie stanovených obchod-
ných cieľov a plánov.

„nových“ podriadených?
- Musíme si uvedomiť, že žijeme

v dobe, kedy nároky na nás všet-
kých budú stále vyššie a vyššie, a
to nie len v súvislosti s globálnou
ekonomickou krízou o ktorej sa
všade hovorí a ktorú začíname už
priamo pociťovať aj my. Od svojich
podriadených preto očakávam, že
spolu vytvoríme tím, ktorý bude fun-
govať v záujme tejto spoločnosti a
že svojou prácou budeme ovplyv-
ňovať jej chod len v pozitívnom
slova zmysle. Tiež očakávam ich
aktívny, profesionálny prístup
a kreativitu pri riešení problémov

Hovoríme s Ing. Borisom Hunom, obchodným riaditeľom NCHZ

Od ľudí očakávam profesionálny prístup a kreativitu

Ing. Boris Huna
Narodený 7.11.1967

Vyštudoval Vysokú školu eko-
nomickú v Bratislave, obchodnú
fakultu (1991).

Doteraz pôsobil na rôznych
pozíciách (predovšetkým v ob-
chodnej sfére) a v rôznych fir-
mách z oblasti stavebníctva,
potravinárskeho a chemického
priemyslu. Naposledy pracoval
v spoločnosti Istrochem a.s.,
neskôr Duslo a.s. ako vedúci
odboru predaja priemyselných
trhavín a agrochemikálií.

Ženatý, manželka je učiteľka
na ZŚ, má jednu dcéru (14
rokov)

Koníčky: šport - tenis, stolný
tenis, bedminton, futbal, hokej,
korčuľovanie, hudba, čítanie

ale aj hľadaní nových príležitostí roz-
voja. Za úspechom každej firmy sú
len jej ľudia - správni ľudia na správ-
nych miestach.

- Už po prvých týždňoch mi bolo
jasné, že táto práca človeka doslo-
va pohltí a môj priestor na iné aktivi-
ty sa výrazne zmenšil. Stále však
považujem za najlepší relax fyzickú
činnosť buď klasicky športovú,
alebo aj „telocvik“ s kosačkou
okolo domu...No a potom,
samozrejme aj všetky druhy tzv.
„ničnerobenia“...

Ako relaxujete?

- ľw -

Hovoríme s Petrom Králom
predsedom odborovej

organizácie NCHZ
Ako vnímajú pracovníci NCHZ
odborári na zmenu akcioná-
ra?
Myslím si, že všetci zamestnanci

NCHZ zobrali zmenu akcionára na

vedomie s tým predpokladom, že
bude lepší, ako predchádzajúci
majiteľ. Odborári predpokladajú, že

Z a č a l o    s a
kolektívne vyjednávanie

Dňa 4. 11. 2008 sa usku-
točnilo prvé kolo kolektív-
neho vyjednávania na rok
2009. Bolo výnimočné tým,
že sa ho po prvý krát
zúčastnili dve odborové
organizácie a to Základná
organizácia Odborového
zväzu Chémia SR pri
Nováckych chemických
závodoch, a.s. vedená
predsedom Petrom Krá-
lom a Zá-kladná organizá-
cia Odborového zväzu
KOVO pri Nováckych che-
mických závodoch, a.s.
vedená predsedom Karo-
lom Kostolányim. Za
výkonné vedenie akciovej
spoločnosti sa vyjednáva-
nia zúčastnil riaditeľ
úseku právneho, kontroly
a ľudských zdrojov JUDr.
Ing. Marián Karkuš, výrob-
ný riaditeľ Ing. Marián Kraj-
čík, vedúca odboru ľud-
ských zdrojov Ing. Jana
Vráblová a vedúci OPaM
Ing. Pavel Šimko.

Vyjednávanie sa konalo
v zasadačke odborov, prí-
tomných privítal a rokovanie
viedol p. Král.

Riaditeľ ÚPKĽZ JUDr. Ing.
Karkuš uviedol prvé rokova-
nie ako rámcové, za prítom-
nosti oboch v Nováckych
chemických závodoch pôso-
biacich odborových organi-
zácií. Tieto predložili svoje
požiadavky na rok 2009 for-
mou návrhov dodatkov k zá-
kladným súčasne platným
kolektívnym zmluvám. Ďalšie
kolá vyjednávania sa budú
konať separátne.

Záujmom zamestnávateľa
je uzavrieť dodatky ku kolek-
tívnym zmluvám upravujúce
mzdové podmienky a pra-
covnoprávne nároky zamest-
nancov na rok 2009 do
konca decembra 2008, prí-
padne najneskôr v prvých
dňoch mesiaca januára
2009. Dojednané podmien-
ky zamestnávateľ očakáva

Na adresu predsedu odbo-
rov Petra Krála, prišiel ďakov-
ný list od pána Matejku...... citu-
jeme..... “ďakujem, že som sa
mohol zúčastniť na stretnutí
dôchodcov, 10.10.2008.V mojom
prípade to už bude v novembri t.r.
takmer 22 rokov, čo som prestal
prekračovať brány NCHZ
(CHZWP) ako zamestnanec po
36 rokoch nepretržite tu odpra-
covaných.

Ešte raz Vám srdečná vďaka
a aj všetkým spolupracovníkom
okolo vás, ktorí sa na organizo-
vaní tohto sviatku pre nás býva-
lých zamestnancov podieľate“.

pokračovanie na 3. strane

Ďakovný list

vyjednávania na rok 2009, ako
prebehlo?

- ľw -

V tomto období beží kolektívne
vyjednávanie Kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa OZ chémie
a Zväzu zamestnávateľov chemic-
kého a farmaceutického priemyslu
SR, kde sa predstavitelia odborov
usilujú o zvýšenie miezd.

V NCHZ sa uskutočnilo prvé
kolo kolektívneho vyjednávania na
rok 2009, kde okrem iných žiada-
me skrátenie pracovnej doby na
vybraných pracoviskách, zvýšenie
príplatkov za prácu v sťaženom
a zdraviu škodlivom pracovnom
prostredí, príplatok za fyzicky namá-
havú prácu robotníkov nakládky
a vykládky, pre THP pracovníkov
zaradených do 3 a 4 kategórie
vyplácať kompenzácie za sťažené
pracovné prostredie, smerný rast
priemerných systemizovaných
zárobkov zvýšiť o 9%.

Som presvedčený, že sa po
serióznom vyjednávaní dohodne-
me a do konca kalendárneho roka
Kolektívnu zmluvu na rok 2009
podpíšeme.

bude zachovaná zamestnanosť na
jestvujúcej úrovni a mzdy pre budú-
ce obdobie budú zvýšené o nie-
koľko percent.

Začalo prvé kolo kolektívneho
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Veľmi dôležitou súčasťou je úra-
zovosť pracovníkov. Pri zvýšenej
úrazovosti vzniká zamestnávateľovi
pracovný sklz, ktorý je nežiadúci.
Takisto sa vytvára obraz o firme, čo
berú do úvahy hlavne zahraniční
odberatelia. Pretože NCHZ sú
veľkou firmou zaoberajúcou sa výro-
bou chemických, výbušných, toxic-
kých, alebo inak nebezpečných
látok, kladie sa veľký dôraz na bez-
pečnosť.

Firma je zabezpečená monitoro-
vacími zariadeniami, dispečingom,
ktorý je v nepretržitej pohotovosti,
závodným hasičským útvarom
a havarijnou komisiou. Pracovníci
NCHZ nevykonávajú len revízie pra-
covísk ale aj pravidelné školenia
pracovníkov z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a požiar-
nej ochrany, ktoré jej vyplývajú

zo zákona o výrobnej prevádzke
( napr. Zákon 124/2006 Z.z. o bez-
pečnosti a ochrane zdravia pri prá-
ci, Zákon 314/2001 Z.z. o ochra-
ne pred požiarmi ...).

Pracovníci zamestnaní v NCHZ
sú následne oboznámení s praco-
viskom, na ktorom vykonávajú
prácu pod odborným dohľadom
povereného zamestnanca a sú pre-
školení z legislatívnych predpisov.
Na každej prevádzke sú vypraco-
vané osnovy školenia, z ktorých sa
zamestnanci školia v štvrťročných
intervaloch.

Do dnešného dňa 21.11. 2008
prešlo vstupným školením 285
osôb, z toho 131 zamestnancov.
Osobitne boli školení pracovníci
nastupujúci na zarážkové práce
v NCHZ v počte 306 osôb.
Ing. Pavel ORŠULA, bezp. technik

Desatoro bezpečnej práce
1. Zákaz svojvoľného pohybu v areá-

li NCHZ
2. Odborné zaškolenie na pracovis-

ku
3. Zákaz donášky a konzumu alko-

holu, zákaz fajčenia na celom
území NCHZ, zákaz používania
mobilných telefónov v priestoroch
s nebezpečenstvom výbuchu

4. Dodržiavanie označení, symbolov
a signálov na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci,
bezpečnostné a zdravotné ozna-
čenie

5. Poskytovanie osobných ochran-
ných pracovných prostriedkov a
ich používanie

6. Prejazdy, prechody, východy, úni-
kové cesty a ochranné zariade-
nia

7. Možnosti úniku nebezpečných
látok, spôsob vyhlásenia popla-
chu, skúška sirén

8. Hlásenie a vyšetrovanie mimo-
riadnych udalostí v NCHZ

9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci vo výbušnom prostredí

10. Havarijný plán postup pri vzniku
mimoriadnej udalosti

Potreba nového prístupu k emisiám ortuti

Vzhľadom na to, že smernice
schválené EP musia byť implemen-
tované do národnej legislatívy do
dvoch rokov, naša spoločnosť
bude musieť v predstihu vykonať
účinné opatrenia na dodržanie uve-
dených hodnôt. Ani špičkové elekt-
rolýzy s dokonalými hygienickými
praktikami sa nedokážu v súčas-

nosti s uvedenými nárokmi vyspo-
riadať. Nádeje sa vkladajú do
nových materiálov, hermetizácie
zariadení, odsávania a zneškodňo-
vania ortuťových pár.

Naša akciová spoločnosť sa roz-
hodla vyskúšať účinok uzatvorenia
predných hláv na zníženie vyparo-
vania ortuti. Za tým účelom sa

Poradné a vedecké výbory Európskej komisie v oblasti hygieny
a zdravia navrhujú novú najvyššiu hodnotu koncentrácie ortuti v pra-
covnom prostredí, tzv. indikatívnu expozičnú hranicu v pracovnom pro-
stredí ( IOELV ) na úrovni 0, 02 mg/m a súčasne biologickú medznú
hodnotu ortuti 30 mikrogramov/ g kreatinínu v moči alebo 10 mikrogra-
mov/l krvi. Platná slovenská legislatíva určuje IOELV na úrovni 0,1
mg/m v pracovnom prostredí a biologickú medznú hodnotu ortuti na
úrovni 25 mikrogramov/l krvi.

3

3

objednala jedna sada prednej
a zadnej hlavy na testovanie od
talianskej firmy C.F.E. Milano.
Vzhľadom na to, že prietok ortuti sa
nebude môcť vizuálne kontrolovať,
súčasne sa do ortuťovej vetvy zabu-
duje indikátor prietoku ortuti so sig-
nalizáciou výpadku v paneli. Kon-
štrukcia prednej hlavy pamätá aj na
vzorkovanie amalgámu, ktoré bude
umožnené cez malý otvor uzatvore-
ný zátkou. Od nových hláv vyrobe-
ných z polydicyklopentadiénu (ob-
chodný názov telene) sa očakáva
aj to, že koróznou odolnosťou
predčia konvenčné pogumované
zariadenia.

V prípade úspešného testu sa
postupne všetky elektrolyzéry vyba-
via plastovými hlavami, čo vyplýva
aj z podmienky integrovaného
povolenia na ďalšie prevádzkova-
nie elektrolýzy. Okrem eliminácie
významného zdroja emisií ortuti
z predných hláv je potrebné
siahnuť aj na ďalšie zdroje (podla-
ha, kvalita tesnení, zber ortuti,
zníženie cyklu generálnych opráv).
Taktiež zintenzívnenie osvety medzi
obsluhou, zlepšenie hygienických
návykov a odstránenie nepotreb-
ných zariadení a dreva z haly môžu
prispieť k vylepšeniu pracovného
prostredia.

vedúci skupiny špecialistov
anorganickej a organickej

chémie

Ing. Ľudovít Gregor

Školenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a požiarnej ochrany

Zdravie a bezpečnosť
Jednou z prvoradých povinností každého zamestnávateľa na ktorých

mu záleží, je bezpečnosť jeho pracoviska a pracovníkov. Ak zamestna-
nec pracuje v bezpečnom prostredí a cíti sa bezpečne, vidieť to aj na
jeho práci.

Demerkurizáciou odpadových vôd uvedenej do chodu v roku 2007 sa výraz-
ne znížili emisie ortuti do životného prostredia

na prijateľne kompromisnej
úrovni, nakoľko súčasná eko-
nomická situácia podniku
nieje ružová a každé neo-
podstatnené zvyšovanie
nákladov by ju mohlo zhoršiť.
Na ekonomiku podniku má
tiež negatívny vplyv celosve-
tová finančná kríza, spo-
maľuje sa ekonomika Slo-
venskej republiky i Eu-
rópskej únie, podstatné je
zdražovanie úverov cez ktoré
sa realizuje nákup surovín
a cez faktoring i predaj pro-
dukcie.

Smerný nárast na rok
2009 je preto vhodné využiť
účelne, neriešiť a neotvárať
príliš veľa vecí riešiacich sku-
pinové záujmy, nakoľko tieto
by mohli celkový balík k pou-
žitiu neúmerne znížiť. Pre rok
2009 je potrebné definovať
podstatné nosné okruhy
požiadaviek a tie rozpraco-
vať v záujme všetkých
zamestnancov podniku. Sta-
noviská k návrhom dodatkov
zamestnávateľ spracuje a pí-
somne ich doručí obom
odborovým organizáciám.

V ďalšej diskusii odznela
otázka výplaty vianočného
príplatku v roku 2008.
Výplata bude závisieť od
dosiahnutého hospodárske-
ho výsledku akciovej spo-
ločnosti. O jej realizácii
a výške sa rozhodne v druhej
polovici mesiaca novembra
2008. Mikulášsky večierok
pre deti zamestnancov
Nováckych chemických
závodov bude organizovaný
dňa 3. 12. 2008 v kultúrnom
centre mesta Nováky. Je
predpoklad, že vianočný
bal íček zamestnancom
bude poskytnutý zo sociál-
neho fondu formou euroba-
líčka. Za účasť na prvom kole
vyjednávania poďakoval ria-
diteľ ÚPKĽZ i obaja predse-
dovia základných odboro-
vých organizácií.

vedúci OPaM
Ing. Pavel Šimko

dokončenie z 2. strany

Z a č a l o    s a
kolektívne vyjednávanie
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Organizátorom týchto stretnutí, na
ktorých sú predstavované rôzne typy
stavebných výrobkov, je Architekto-
nicko-stavebné Informačné Centrum
Prešov. Cieľovou skupinou je odbor-
ná stavebná verejnosť, architekti, pro-
jektanti, ako i orgány miestnej a štát-
nej správy pôsobiace v oblasti sta-
vebníctva.

Prezentujúce firmy mali možnosť
vo svojom 25 minútovom vystúpení
predstaviť prítomným svoje produkty
a na sprievodnej mini výstavke vysta-
viť svoje propagačné materiály. V

prestávkach medzi vystúpeniami jed-
notlivých firiem je vytvorený priestor
na osobné rokovanie. V prezentácii
výrobkov NCHZ, a.s. boli zdôrazňo-
vané prednosti a aplikačné možnosti
výrobkov Internova a Slovinyl Siding.

Pri sidingu bola zdôraznená mož-
nosť zateplenia bez vlhkostných rizík
(poznámka: predpokladom je dobré
zabezpečenie odvetrania a použitie
vhodných paropriepustných izolač-
ných materiálov, aby fasáda po
zateplení mala charakter difúzne otvo-
reného systému).

V mesiaci október pracovníci predaja profilov a sidingu uskutočnili
prezentáciu fasádneho obkladového systému Slovinyl Siding a systé-
mu profilov na výrobu plastových okien Internova v Skalici.

11NOV CKY CH IK 2008

Rady chemikov navždy opustili:

Otto LEXMAN

Viliam GAŠPAROVIČ

Ján MOCNÝ

Eugen HAJNOVIČ

Jozef ŠESTÁK

Zdenka RIZIKYOVÁ

(rch)

26.10.2008 vo veku 89 rokov

27.10.2008 vo veku 58 rokov

4.11.2008 vo veku 50 rokov

2.11.2008 vo veku 55 rokov

28.10.2008 vo veku 57 rokov

5.11.2008 vo veku 57 rokov

Navždy nás opustili

Dňa vo veku 82
rokov nás opustil náš manžel,
otec, dedko a pradedko

Touto cestou úprimne ďakuje-
me všetkým príbuzným, kolegom
a známym, ktorí sa s ním prišli
rozlúčiť na poslednej ceste. Zá-
roveň ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary.

Úprimne ďakuje-
me všetkým spo-
lupracovníkom,
priateľom a zná-
mym, ktorí sa
prišli dňa

rozlúčiť s naším drahým zosnulým
manželom, otcom a synom

pracovníkom spoločnosti SLO-
VECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o.

Ďakujeme za prejav sústrasti
a kvetinové dary.

Ďakujeme všet-
kým priateľom,
kolegom a zná-
mym, ktorí dňa

úprimne prišli
odprevadiť nášho

drahého a milovaného manžela,
otca a starého otca

na poslednej ceste. Poďakova-
nie patrí všetkým za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými
sa snažili zmierniť našu bolesť.

12.10.2008

Smútiaca rodina

20. 10. 2008

Smútiaca rodina

3 0 . 1 0 . 2 0 0 8

Smútiaca rodina

Gabriel LAUKO

Pavlom FEKIAČOM,

Viliama GAŠPAROVIČA

Smútočné
poďakovania

PODPORUJEME
PREDAJNOSŤ

PROFILOV
V profilovom systéme Internova

boli zdôraznené novinky, konštrukč-
né prednosti jednotlivých systémov
(trojkomorový, štvorkomorový, šesť-
komorový a jeho z hľadiska tepelnej
izolácie vylepšená verzia Internova
6000 Thermo) i materiálová kvalita
(od 1.4.2006 bezolovnatý stabilizač-
ný systém).

Otázkam blízkym projektantom
a architektom pri navrhovaní optimál-
nej otvorovej výplni bol taktiež vyčle-
nený časovým priestor, v ktorom boli
predstavené možnosti spolupráce
pri optimálnom návrhu otvorovej výpl-
ne (riešenie výmeny vzduchu, overe-
nia statických požiadaviek zostáv i rie-
šenie tepelnej dilatácie, energetická
bilancia okien, osadenie okien v ob-
jekte).

Užitočnosť takýchto aktivít spočíva
nielen vo zvyšovaní informovanosti
odbornej verejnosti o našich výrob-
koch, ale i vo vytváraní spätnej väzby,
aby sme aktuálne vedeli, čo sa na
trhu deje i aké sú budúce očakávania
stavebného trhu. (M.H.)

Na výstave „Dom a byt“, ktorá sa
konala v dňoch 16. - 19. 10. v Ostra-
ve na výstavišti Černá Louka, sme pri-
jali pozvanie od výrobcu okien OK
Plast Ostrava. Ten požiadal NCHZ,
a.s. o odborné zaškolenie jeho pre-
dajcov v otázkach predovšetkým
predností profilového systému Inter-
nova a jeho porovnávanie s konku-
renciou, ale i oknách vyrábaných
z týchto profilov, ako i výpomoc na
stánku pri odborných otázkach.

®�������

�	�
�

Spolupracovníci i rodinní prí-
slušníci si 16. novembra pripome-
nuli tragický prieval rozbahnených
nadložných hornín v siedmom ťa-
žobnom poli Bane Nováky. V su-
sedstve týchto podzemných
priestorov však už baníci bez zjav-
ných problémov ťažia uhlie.

V prvom stenovom porube, od
marca do júla tohto roka, vyťažili viac
než 139 000 ton. Od 2. septembra
ťažia v druhom, kapacitnom, kom-
plexne mechanizovanom stenovom
porube. Ukázali sa tam dokonca
mimoriadne priaznivé bansko-
geologické podmienky, ktoré možno

považovať za jedny z najlepších na
nováckom uhoľnom ložisku. To
umožňuje baníkom dosahovať dennú
ťažbu na úrovni 1000 ton. Tento
porub bude v prevádzke do februára
budúceho roku a už teraz začínajú pri-
pravovať tretí.

Predseda Obvodného banského
úradu Bohuš Sliacky v tejto súvislosti
uviedol, že v priestoroch spomína-
ných stenových porubov za uplynulé
mesiace nezaznamenali žiadne pre-
javy priesakov podzemných vôd,
alebo rozbahneného ílového nadlo-

žia, ako tomu bolo pred prievalom
v novembri 2006. To nasvedčuje
tomu, čo tvrdia viacerí banskí odbor-
níci, že prieval bol nezvyčajnou uda-
losťou a v tomto úseku bol určitou prí-
rodnou anomáliou, alebo ako dôsle-
dok nezapaženého starého, na
mapách nezaznačeného vrtu.

To, že baníci neznamenali priesaky
v pracovných priestoroch však podľa
Sliackeho neznamená, že by mohli
byť menej obozretní. Ťažbu mohli
obnoviť až po dôslednej sanácii zava-
lených priestorov. Súčasťou sanač-
ných prác bolo aj vybudovanie dvoch
betónových protiprievalových hrádzí.
Sú postavené zo špeciálneho mate-
riálu na báze cementu a železnej
armatúry. Navrhol a prepočítal ich sta-
tik, na každú z nich spotrebovali viac
ako 160 ton špeciálneho materiálu.
Vybudovaním dvoch betónových pro-
tiprievalových hrádzí miesto prievalu
definitívne izolovali od ostatného pod-
zemia. Túto časť dobývacieho pries-
toru zaradil OBÚ do kategórie baní
s nebezpečenstvom prievalu vôd
a zvodnených hornín. Na základe
tohto zatriedenia musí HBP uplatňo-
vať prísne pravidlá na vykonávanie
hydrogeologického prieskumu a pla-
tia tam aj zvýšené bezpečnostné opa-
trenia. Text a foto: (pre)

Pripomenuli si výročie tragického prievalu v Bani Nováky

Už ťažia uhlie

Vľavo p. Kroužil, konateľ OK Plast Ostrava, vpravo Ing. Hudec, produktový
manažér pre Internova a Slovinyl Siding.
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kde už v minulosti fungovala polole-
gálna poľovnícka strelnica. V spo-
lupráci miest Prievidza, Nováky a
HBP sa nakoniec podarilo v pomer-
ne krátkom čase niekoľkých mesia-
cov strelnicu nielen zriadiť, ale pripra-
viť aj širší projekt, ktorý by mal zabez-
pečiť vybudovanie športovej strelnice

Donedávna totiž mohli využívať
strelnicu na súkromnom pozemku
neďaleko Bojníc, ktorá však je v blíz-
kosti rodinných domov a množili sa
sťažnosti obyvateľov. Miesto na no-
vú strelnicu pomohli nájsť Hornonit-
rianske bane, ktoré navrhli vybudovať
strelnicu nad ich ťažobným územím,

V pohorí Vtáčnik, za Novákmi, slávnostne odovzdali do užívania prvú
časť športovej strelnice, ktorá bude slúžiť na výcvik príslušníkom mest-
ských a obecných polícií v Prievidzi a Novákoch.

Najkrajšie jablko na hornej Nitre
roku 2008 sa urodilo v záhradke
Mariána Mištinu z Novák. Je odro-
dy Jonagold a ocenili ho na prvom
mieste na okresnej výstave ovocia
a zeleniny, ktorú v Lehote pod Vtáč-

V akciovej spoločnosti SAD Prievidza pribudlo 33 nových autobusov,
ktoré zaradili na trasy prímestskej autobusovej dopravy. Hodnota auto-
busov je vyše 232 milióna korún (7.700.989,18 eur).

SAD si autobusy vzala na fina-
nčný lízingový úver. Bude ho splá-
cať z dotácií Trenčianskeho samo-
správneho kraja (TSK), objednáva-
teľa dopravných služieb vo verej-
nom záujme. Ide o moderné klima-
tizované autobusy, ktoré okrem
potrebného komfortu pre cestujú-
cich i vodičov, sú aj bezpečnejšie a
majú ekologický motor so zníženou
spotrebou pohonných látok. Na-
hradia niektoré staršie autobusy,
ktorých vek už presiahol 20 rokov.

Doterajší strojový park pre prí-
mestskú dopravu tvorí v SAD Prie-
vidza 167 autobusov, ktorých prie-
merný vek bol približne desať
rokov. Po nasadení nových auto-
busov to bude priemerne 6,6 roka.
Predseda TSK Pavol Sedláček,

s európskymi parametrami. Investície
odhadujú na viac než desať miliónov
korún (331.939,19 eur). Chcú na to
využiť aj európske fondy, alebo gran-
ty na rozvoj cestovného ruchu. Nová
strelnica zatiaľ bude slúžiť iba na
streľbu z krátkych guľových zbraní
a malokalibroviek. Po dobudovaní ju
budú využívať aj poľovníci na streľbu
z guľových zbraní a strelecké športo-
vé disciplíny. Text a foto: (rmš)

nikom pripravil Okresný výbor Slo-
venského zväzu záhradkárov.
Druhé miesto porota prisúdila jabl-
ku odrody Šampión záhradkára
Štefana Ďurejeho z Lehoty pod
Vtáčnikom a tretie plodu odrody

Golden delicious Nováčana Jozefa
Šimona. Svoje kolekcie do súťaže
poslalo 138 pestovateľov.

Vyhodnotili aj najzaujímavejšie
ucelené kolekcie ovocia a zeleniny.
Za súbor okrasných tekvičiek cenu
získal Anton Sirtoňák z Handlovej,
za širokú paletu zeleniny ocenili
Ľudmilu Beníkovú z Dolných Ves-
teníc a Ľuboša Haragu z Nitrian-
skeho Rudna a takisto kolekciu hru-
šiek Tomáša Vavra z Diviackej
Novej Vsi a Antona Turčana z Leho-
ty pod Vtáčnikom. Ocenili aj orchi-
deu Nataši Kašubovej z Nitrianske-
ho Rudna. Víťazné práce vystavo-
vali aj žiaci a študenti základných
a stredných škôl v aranžovaní kve-
tov zo súťaže, ktorú OV SZZ pravi-
delne organizuje dvakrát v roku.

Text a snímky: (rmš)

ktorý slávnostne odovzdal autobu-
sy do užívania a aj symbolicky ich
„pokrstil“ šampanským, vyzdvihol
prievidzskú SAD, že medzi prvými
na Slovensku začala s obnovou
strojového parku. Prejavilo sa to
v znížených nákladoch na údržbu
i úsporách za naftu. V súčasnosti
už majú v Prievidzi obnovených
60 % autobusov pre mestskú, prí-
mestskú a diaľkovú dopravu. V bu-
dúcom roku plánujú za prispenia

TSK zakúpiť ešte ďalších 22 auto-
busov, obnova tak dosiahne 72 %.

V celom kraji autobusoví doprav-
covia prepravili 18 miliónov ces-
tujúcich a perspektívy ukazujú, že
v tomto roku počet cestujúcich
narastie najmenej o 200 tisíc osôb.
Preto v rozpočet vyššieho územ-
ného celku počíta s dotáciami
na dopravu vo verejnom záujme
v sume 380 miliónov Sk
(12.613.689,10 eur) čo je 60
miliónov Sk (1.991635,13 eur)
viac ako v tomto roku.

Text a snímka: (pre)

Novácky primátor Dušan Šimka
počas streľby z pištole.

11NOV CKY CH IK 2008

BLAHO�ELÁME
20 rokov práce

25 rokov práce

30 rokov  práce

35 rokov práce

50 rokov veku

55 rokov veku

60 rokov veku

Odchod do dôchodku

(rch)

Róbert WEBER (z.plasty)
Imrich POLÁK (z.chémia)
Jozef CAŇO (z.chémia)
Jozef VALKO (z.chémia)

Jozef ĎURAČKA
(ÚRIaÚ ASRTP)

Ľubomír UHLÁR
(ÚRIaÚ SSO)

Jozef MICHALE (ÚE)

Jozef ĎURINA (ÚRIaÚ)

Rudolf SEIDL (z.plasty)
Darina MAŇUCHOVÁ

(OEK)
Ing. Darina DZURÁKOVÁ

(OÚ)
Mária KOŠIANOVÁ

(Odd.skladov)
Daniel MESIARIK

(ÚRIaÚ SSO)

Daniela SÁRIČKOVÁ
(OOŽPaZ)

Štefan JURENKA (z.plasty)
Ľudmila JANČOVÁ (OĽZ)
Mária MICHALOVIČOVÁ

(z. plasty)
Eliška ŠPERKEROVÁ

(OSaR)
Vojtech KOLLÁR (OL)

Šimon SVITOK (z.plasty)
Ladislav ZAJÍC (OL)

Pavol ČIČMANEC (z.karbid)
Marián PÚČIK (ÚRIaÚ SSO)

Štefan GUNDA
(ÚRIaÚ ASRTP)
Vladimír PISÁR
(ÚRIaÚ SSO)

Jozef PASTIERIK (z.karbid)
Ondrej ČENTÍK (ORVaBP)
Anton SOKOL (z.chémia)

Stanislav LUPTÁK
(z.chémia)

Stanislav ŠTEFANEC
(ÚRIaÚ SSO)

Stanislav BALÁŽ
(úsek energetiky)

Jana SEDLÁKOVÁ (ORK)
Blanka GAJDOŠOVÁ

(ORK)
Anna PLEKANCOVÁ (ORK)
Ladislav ORŠULA (ÚRIaÚ)

Mestskí policajti cvičia

Pohľad na novú streľnicu.

Záhradkári vystavovali

Nové autobusy



Ostro-
vania

Pila

Amer. muž.
meno

Muž. meno

Zlatuša

Obidva

Useba
Mazivo
voza

Inde
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Zn.
hodiniek

Povieval

Pracov.
v bani

Žen. meno

Člen
armády

Cestov.
doklad

Meno
psa

Prekazte

Erotista

Euro.
komisia

Umenie
(ang.)

Nasávali

Kruh

Otec
(dom.) Len

Papagáj

Sicílska
sopka

Nádvorie

Oska

Spisy

Jašter
Čo

tyká

Bohyňa
úrody

Staveb.
dielec

Rus.rieka
Tropic.
živica

Zákruta

J. Poliak
Časť

pušky
Premen.
hviezda

Orient.
kniežata

Pusa Olej
(skr.)

Láska
(tal.)

Druh
opice

Povrch
piva

ONE
SAM
TRIAS

Hl. mesto
Peru

Jeden
(ang.)

Stráž.
zviera

Žen.
meno

niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

Druh
účesu

Druho-
hory

Len tak

Súro-
denci

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 11. 12. 2008.

KAŽDÝ  MESIAC  3  VÝHRY

3 x tričko + šiltovka
Správne znenie tajničky z č. 11/2008:

Meno:

Pracovisko:

Adresa:

Krížovka z čísla 10/2008:
„Život je riešenie problémov“

Výhercami sa stávajú a
vyhrávajú:

(závod chémia)

(závod plasty VC/A)

(ekon.úsek)

Ceny si môžete vyzdvihnúť na
OMS č.t. 4663, 4633.

Gratuľujeme !
Ostatní neváhajte a zapojte sa

do súťaženia!

Vreckovú baterku

(ľw)

Ing. Vladimír KMEŤ

Dušan Kováčik

Emília MADAJOVÁ

Vyhodnotenie krížovky

Hliník

Batoh

Vážení čitatelia NOVÁCKEHO CHEMIKA,
do decembrového čísla pripravujeme vianočnú dvojstránku receptov, preto neváhajte, a zašlite e-mailom

na adresu: lubica.walova@nchz.sk do 8. decembra 2008 svoj vianočný recept. Uverejnené recepty ocení-
me kovovou súpravou nástrojov na ovocie.

Tlačili

1. časť
tajničky

Gálium

1 kg kuracích pŕs
1 konzerva kondenzova-

ných broskýň
15 dkg šunky
1 balík plátkového syra

Postup:

Kuracie prsia osolíme,
okoreníme a opečieme na
panvici z oboch strán. Na

A iné

3. časť
tajničky

„Chemik varí a pečie“

Predám prietokový ohrievač
MORA, výkon 17,5 kW, váha
13,5 kg. Cena dohodou. Infor-
mácie na t.č. 0907 538 452.

Inzercia
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Tatranské slnko
opečené kuracie prsia navr-
stvíme šunku.

do vopred
vyhriatej trúby pri teplote
180 C na približne 15 mi-
nút.

Podávame s ryžou alebo
opečenými zemiakmi.

°

Odkvapka-
nú broskyňu položíme na
šunku a zakryjeme syrom.
Dáme zapiecť

Dobrú chuť!

Umelý
človek

Zľava
z ceny

Kráčajú

Záchvat

2. časť
tajničky

4. časť
tajničky

Izolovaná
reč
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Na zasadnutí poradného zboru
nováckeho vládneho komisára
Michala Líšku sa 31. marca 1942
prejednávala zvláštna žiadosť. Jej
predmetom bolo zlúčenie osady
Dolné Lelovce s obcou Zemianske
Kostoľany. Dolné Lelovce boli od 16.
storočia sídlom rodu Tarnóci, v roku
1725 tu vznikla samostatná farnosť,
s filiálkou v Z. Kostoľanoch. Obec
bola malá, okrem kostola a kaštieľa tu
veľkú plochu zaberal panský majer.
Od roku 1838 farnosť trvalo spravo-
val novácky farár, až do roku 1942,
kedy sa opäť osamostatnila. Geogra-
fická blízkosť Dolných Leloviec s Kos-
toľanmi bola dôvodom, že sa Kos-
toľanci obrátili so žiadosťou do No-
vák. Pochopiteľne, pretože Nováky

Kalendárium
1.12.1923

3.12.1793

5.12.1883

6.12.1738

6.12.1918

6.12.1938

8.12.1613

8.12.1908

10.12.1903

15.12.1973

17.12.1888

17.12.1983

19.12.1903

20.12.1918

21.12.1918

22.12.1958

23.12.1818

24.12.1898

24.12.1923

25.12.1748

25.12.1948

25.12.1978

26.12.1883

29.12.1808

31.12.1923

31.12.1943

- otvorená Ľudová škola
hospodárska v Liešťanoch

- narodil sa v Brezanoch
Tomáš Hromada, kňaz, osvetový
pracovník, národovec

- zomrel Jozef Danielak,
filológ, publicista, pôsobil v Nitrian-
skom Pravne a Tužine

- zomrel v Zemianskych
Kostoľanoch Samuel Severíni, spi-
sovateľ, pôsobil tamže

- zriadená odbočka Slo-
venskej národnej rady v Prievidzi

- vzniklo úverové druž-
stvo v Hornom Kamenci

obyvatelia Koša sa vyk-
úpili z poddanských povinností

- narodil sa Arpád
Braun, dentista, nútene internova-
ný v Novákoch

- narodil sa Adolf
Weinhold, organizátor odboja na
hornej Nitre

- otvorený nový kultúr-
ny dom v Zemianskych Kostoľa-
noch

- narodil sa v Čavoji
Ľudovít Veneny, šľachtiteľ poľno-
hospodárskych plodín, zeleniny
a ruží

- zomrel Juraj Koza
Matejov, kňaz, publicista, pôsobil
v Bojniciach

- narodil sa vo Veľkých
Uherciach Karol Ivanka, organizá-
tor odboja

- vytvorená ozbrojená
domobrana v Prievidzi

- narodil sa Ján Kováč,
historik, múzejník, pôsobil a zomrel
v Bojniciach

- vznikol Štátny maje-
tok v Nitrianskom Pravne

- narodil sa Mikuláš
Tiso, SŠ prof., cirkevný hodnostár,
pôsobil v Horných Vesteniciach

- narodil sa Štefan
Lehocký, etnológ, učiteľ, včelár,
pôsobil v Kľačne a Prievidzi

- narodila sa v Prievidzi
Barbora Kattošová, športová
rybárky, Majsterka republiky

- narodil sa v Kamenci
pod Vtáčnikom Ľudovít Zimáni,
kňaz, pedagóg, básnik, pôsobil
v Prievidzi

- narodil sa v Zemian-
skych Kostoľanoch Ivan Kováč,
ľahký atlét, majster republiky

- zomrel Arpád Pártoš,
lekár, verejný činiteľ, rasovo prena-
sledovaný, narodil sa vo Valaskej
Belej

- zomrel Ján Ondrišík,
národný pracovník, náboženský spi-
sovateľ, pôsobil v D. Vesteniciach

- zhorela farská budo-
va v Novákoch

- prvá Telocvičná
akadémia FRTJ v Handlovej

- zánik Prievidzskej
gazdovskej banky, účastinnej spo-
ločnosti, Prievidza

Prechádzajúc v týchto dňoch ulicami Novák si nemôžeme nevšimnúť
nebývalý stavebný ruch. Buduje sa na viacerých „frontoch“. V smere od
Prievidze na poli vyrastajú priemyselné areály firiem Vaša a Compan.

boli už dlhé roky správcami obce.
Komisár Líška vyslovil kategorický
nesúhlas. „Vylúčenie osady (D.
Lelovce) ako veľkostatku znamenalo
by pre miestnu obec (Nováky) nena-
hraditeľnú škodu, vzhľadom na stratu
daňového základu obce. Osada Dol-
nie Lelovce patrila vždy a patrí aj teraz
do kat. územia obce Nováky. Táto
skutočnosť má podstatu finančnú,
zemepisnú a tradicionálnu, územie
osady súvisí s majetkom obce Nová-
ky, ba je spojená tiež ako farnosť
s obcou Nováky“. Michal Líška vedel,
že budujúci sa priemysel v Novákoch
kladie na obec veľké finančné nákla-
dy, ktoré by oslabenie odčlenením
Leloviec len ťažko znášala. Dôvodil,
že aj názov „Posádkové veliteľstvo

Zemianske Kostoľany“ je nesprávny,
pretože v D. Lelovciach ležiace
vojenské objekty ležia na území
Novák. „Vypočítavosť občanov z dru-
hej strany, že keď osada bude patriť
do kat. územia obce Zem. Kostoľany,
budú mať väčší nárok na rozparcelo-
vanie tamojšieho majetku neobstojí,
lebo parcelácia môže byť prevedená
aj bez zlúčenia.“ Tromfom komisára
mali byť aj lepšie zásobovacie mož-
nosti z Novák, ako z „bezvýznamnej
to malej obce“ Z. Kostolian i nesú-
hlas majiteľa veľkostatku. No nepo-
mohol si. Zakrátko na to bola v osade
obnovená farnosť a v roku 1944
Dolné Lelovce pričlenili k Zemian-
skym Kostoľanom.

- Erik Kližan -

Na začiatku tohto roku, v ktorom si verejnosť pripomenula 145.
výročie Matice slovenskej (MS) stáli členovia Výboru MO MS v Nová-
koch pred úlohou pripomenúť si 40. výročie obnovenia svojej činnosti
v roku 1968.

(Za hrsť histórie, LVI. časť)

Z dôvodu rozširovania ťažob-
ných kapacít realizujú Hornonitrian-
ske bane Prievidza medzi Novákmi
a Košom zložitú prekládku koryta
rieky Nitry, železnice i vedenia vyso-
kého napätia. Firma chce práce
ukončiť čím skôr. No stavia sa aj
v meste. V areáli futbalového šta-
dióna bola v uplynulých dňoch
vymenená škvarová plocha za
umelú trávu a pribudlo aj 6 stožia-
rov osvetlenia. Areál bol otvorený
17. novembra 2008. Aj námestie
mení svoju tvár. Ako nám povedala
vedúca oddelenia výstavby a roz-
voja mesta Nováky Dagmar Pavlí-
ková, realizuje sa tu prvá etapa
rekonštrukcie námestia. Bude tu
položená zámková dlažby, osade-
né lavičky, pribudne detské ihrisko,
fontána, malý amfiteáter a priestor
na občerstvenie. Nový vstup
dostane aj mestský úrad. Z ďalších
stavebných aktivít by mal do konca

roku ešte pribudnúť bezpečnostný
ostrovček s prechodom pre chod-
com vedúcom na ceste do Hor-
ných Leloviec a po osvetlení sa
dokončieva oplotenie starého cin-
torína. Na jar by podľa D. Pavlíkovej
chceli začať s realizáciou osvetle-
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Dolné Lelovce si nedáme!

nia nového cintorína. Dobrá správa
je i pre majiteľov motorových vozi-
diel, pre ktorých už čoskoro pribud-
nú nové parkovacie miesta pri
základnej umeleckej škole. A sta-
vebný ruch začne na jar opäť aj na
Kukučínovej ulici, kde sa stavebné
mechanizmy zahryznú do zeme,
budujúc základy nového, 14-
bytového domu. - Erik Kližan -

V Novákoch sa buduje

Riešenie spevnených plôch a sadových úprav pri Mestskom úrade Nováky.

Tri  jubileá  Matice

No vtedy ešte nikto netušil, že
k oslavám pribudne aj tretie výročie.
Lebo presne 5. decembra 1943,
pred 65 rokmi, bol v Novákoch
miestny odbor Matice slovenskej
založený. V pondelok 20. októbra
2008 sa preto stretli Matičiari na svo-
jich oslavách. Z Ústredia MS ich
pozdravil Jozef Liskaj a za mesto pri-
mátor Dušan Šimka. Predseda MO
MS v Novákoch Šimon Srna v prího-
vore predstavil dejinnú cestu matič-
ných myšlienok v našom meste, ktorá
nebola vždy priamočiara. „Naši otco-
via priniesli národné idey do Novák

a našou povinnosťou bolo a aj je
udržiavať ich a šíriť medzi ľuďmi.“
Napriek nútenej odmlke v 40. a 50.
rokoch nebola činnosť MS v Nová-
koch umlčaná a v rokoch obrodného
procesu 1968-1970 sa opäť načas
rozbehla. Potom až v roku 1990 bolo
možné verejne prezentovať myšlienky
slovenského národného života a táto
etapa trvá dodnes a úspešne sa roz-
víja. No mohlo sa tak stať len vďaka
obetavosti viacerých Nováčanov.
Ústredie MS si udelením pamätných
medailí uctilo niektorých z nich: H.
Môcikovú, J. Znášika (in memoriam),

G. Kolísekovú a F. Petrisku. Poďako-
vanie za šírenie národných myšlienok
však patrí aj ďalším, ktorých mená sa
nachádzajú i v útlej knižočke, ktorá pri
príležitosti trojvýročia uzrela svetlo
sveta. Mapuje 65. ročné trvanie MO
MS v Novákoch. „Myslím si, že MO
v Novákoch je jedným z mála na Slo-
vensku, ktorému sa podarilo kom-
plexne spracovať svoju históriu. Táto
publikácia bude dobrým počinom aj
pre mladých, ktorí sa môžu obozná-
miť s históriou Matice v Novákoch
a nadviazať na činnosť svojich otcov,“
povedal J. Liskaj. Kultúrny program
osláv pripravila spevácka skupina
Klubu dôchodcov a žiaci ZUŠ
z Novák.

- Erik Kližan -
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a vyhlásil najlepších pretekárov za
rok 2008 v jednotlivých kate-
góriách. V mladších žiačkach
vyhrala Veronika Mokrá, v ml. žia-
koch Kristián Kleman, st. žiačky
Patrícia Drienovská, st. žiaci Denis
Myšák, ml. dorast Lucia Mištinová,
st. dorast Juraj Oršula a dospelí

Po zraze si pretekári odjazdili
svoj posledný pretek v tomto roku.
Po dojazdení posledného preteká-
ra symbolicky uzamkli vodu tréneri
Ľubomír Hagara, Dušan Cachovan
a Rastislav Rus. Po tomto akte
zhodnotil sezónu prezident KRK
DAK Kiaba Nováky Milan Oršula

V sobotu, 8. novembra 2008, všetci kanoisti, tréneri, funkcionári klubu
a mnohí priaznivci tohto športu, na lodenici v Novákoch vyhodnotili uply-
nulú sezónu a symbolicky uzamkli vodu.

V dňoch 30.10. - 2. 11. 2008 sa uskutočnili v Národnom centre vod-
ného póla v Novákoch „ Zimné majstrovstvá SR 2009 kadetov“, za
účasti 8 vodnopólových družstiev. Vodnopólové družstvo kadetov
NCHZ zvíťazilo vo všetkých stretnutiach s týmito výsledkami:

V dňoch 20. až 22. októbra 2008 sa v Hanoveri uskutočnil turnaj star-
ších žiakov za účasti piatich družstiev Nemecka, Rumunska a Sloven-
ska. Novácki pólisti po víťazstve v národnej lige potvrdili svoje kvality aj
na tomto medzinárodnom turnaji, keď zvíťazili nad nemeckým
majstrom LSN Hanover.

NCHZ NOVÁKY - TOPOĽČANY  18:3

NCHZ NOVÁKY - ŽILINA          19:3

NCHZ NOVÁKY - ŠKP KOŠICE  14:7

NCHZ NOVÁKY-UK BRATISLAVA16:5

NCHZ NOVÁKY-KVP KOMÁRNO 8:6

NCHZ NOVÁKY  -  PREŠOV     30:1

góly:Tkáč M., Baláž, Vida po 3, Bie-
lik 2, Ševc, Košian, Ferianc, Kasala,
Kováčik, Ďuriš, Ďurík po 1.

góly:Baláž 7, Kováčik 4, Vida,
Záhorský, Tkáč M. po 2, Bielik, Ševc
po 1.

góly:Baláž 4, Tkáč M. 3, Vida,
Ďurik, Košian po 2, Kasala 1.

góly:Tkáč M. 4, Baláž, Bielik po 3,
Vida 2, Košian, Kasala, Kováčik,
Záhorský po 1.

góly:Baláž 3, Vida 2, Tkáč M.,
Bielik, Ďurík po1.

góly:Tkáč M., Ďurík po 6,Vida, Kasa-
la, Ďuriš, Záhorský po 3, Baláž 2,

Kováčik, Košian, Ferianc, Bielik po1.

góly:Baláž 5, Vida, Kováčik, Záhor-
ský po 4, Tkáč M. 3, Ďurík 2, Kasa-
la, Ševc, Košian, Ferianc, Ďuriš, Bie-
lik po 1.
TABUĽKA:

NCHZ NOVÁKY  -  PREŠOV     28:2

Týmto umiestnením sa vodnopó-
lové družstvo kadetov

stalo v 1. ročníku držiteľom
putovného poháru Zimných maj-
strovstiev SR pre rok 2 0 0 9.

NCHZ
Nováky

(M.K. + P.T.)

Ivana Kmeťová. Najlepším preteká-
rom KRK DAK Kiaba Nováky roku
2008 sa stala Ivana KMEŤOVÁ,
ktorá sa zúčastnila OH v čínskom
Pekingu. Za talent roka bola vyhlá-
sená Lenka Oršulová.

Po oficialitách si zúčastnení
pochutnali na guláši, držkovej a zá-
kuskoch. Neodmysliteľnou súčas-
ťou uzamykania vody je generačný
futbal rodičov proti pretekárom
a pre mamičky bol ako vždy pripra-
vený jedenástkový rostrel. Toho-
ročnými víťazmi futbalu sa stali
rodičia 3:2 až po jedenástkovom
rostrele. - rr -
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Kanoisti uzamkli vodu

Medzinárodný turnaj starších žiakov v Hanoveri

Vodní pólisti nesklamali

Družstvo starších žiakov: Baláž Samuel ,Bielik Tomáš, Tkáč
Marek. Vida Ondrej, Ďuriš David, Tkáč Tomáš, Ferianc Juraj,
Kováčik Daniel, tréner Tkáč. Košian Patrik, Hvojník Richard,
Tkáč Patrik, Hrivnák Patrik, Štanga Samuel.

Horný rad zľava:
Sredný rad zľava:

Dolný rad zľava:
Foto: P.T.

Bielik, Kováč, Ferianc po 1)

(góly: Tkáč M., Baláž po 4,Vida.3,
Kováčik 1)

(góly: Tkáč M. 4, Baláž 3,  Vida 2,
Ferianc, Tkáč P. po 1)

(góly: Baláž, Bielik po 4, Vida 3, Tkáč
P., Ďuriš, Košian po 2, Ferianc,
Štanga po 1)

NCHZ - HILDESHEIM 12:11

NCHZ - LSN HANOVER 11:9

NCHZ - CLUJ 19:3

Tabuľka:

Víťazstvo na tomto turnaji si vyso-
ko vážim, lebo sme dokázali vyhrať
nad nemeckým šampiónom, za
ktorý hralo 6 reprezentantov
Nemecka. Chlapci sa z víťazstva
veľmi radovali a medaila im bude
pripomínať tento nezabudnuteľný
úspech. Medzinárodný turnaj bol
pripravený na vysokej úrovni a po-
slúžil chlapcom na zimné majstrov-
stvá kadetov, ktoré sa uskutočnili
začiatkom novembra v Novákoch,
povedal Peter Tkáč, tréner starších
žiakov a kadetov.

Výsledky:
NCHZ - UK Bratislava  14:7
(góly:  Baláž 5,  Vida 4,  Tkáč M. 2,

1.NCHZ NOVÁKY 4 4 0 0
2.LSN HANOVER 4 3 0 1
3.HILDESHEIM 4 2 0 2
4.UK BRATISLAVA 4 1 0 3
5.CLUJ 4 0 0 4

8b.
6b.
4b.
2b.
0b.

Zimné majstrovstvá SR kadetov

1.NCHZ NOVÁKY
2.KVP KOMÁRNO
3.UK BRATISLAVA
4.ŠKP KOŠICE
5.TOPVARTOPOĽČANY
6.NEREUSŽILINA
7.PVK Vrútky
8.PU PREŠOV

7
7
7
7
7
7
7
7

7
5
5
4
3
2
1
0

0
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
3
4
5
6
7

133:27
85:35
81:46
104:51
57:80
45:79
37:132
32:124

14bod.
11bod.
11bod.
8bod.
6bod.
4bod.
2bod.
0bod.

Klub rýchlostnej kanoistiky
DAK Kiaba Nováky príma do svo-
jich radov detí a mládež od 10
rokov. Prihlásiť sa môžu každý
deň od

. v pondelok a stredu
v telocvični ZŠ na ulici J. C. Hron-
ského a ostatné dni na lodenici
v Novákoch.

Bližšie informácie poskytne tré-
ner ml. žiactva a prípravky Ras-
tislav Rus na tel. čísle:

1.decembra 2008 od
15:00 hod

0904 558 495

OZNA M

Tréneri, zľava: R. Rus, D. Cachovan a Ľ. Hagara pri uzamykaní vody. Foto: rr


