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Z KONFERENCIE ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE
V pondelok 6. apríla 2009 sa v Kultúrnom centre mesta Nováky uskutočnila konferencia základnej
organizácie odborov. V úvodnej časti privítal delegátov a hostí predseda základnej organizácie Peter Král.

Pozvaní hostia za predsedníckym stolom, zprava: Ing. Miroslav ŠUBA, predseda predstavenstva NCHZ, JUDr. Ing.
Marián KARKUŠ, generálny riaditeľ, Peter KRÁL, predseda výboru odborov, Bc. Juraj BLAHÁK, predseda OZCH SR,
Karol KOSTOLÁNYI, podpredseda výboru odborov a Ivan GRNÁČ, podpredseda výboru odborov.
Foto: P. Hudec

Viac na 2. strane

Vážení kolegovia, zamestnanci Nováckych chemických závodov, a.s.,
i vy máte možnosť aktívne prispieť k prekonávaniu odbytovej krízy, dokonca za odmenu.
Ako?
Podporte predaj okien z plastových profilov systému Internova® oslovením Vašej rodiny, susedov, známych i neznámych a presvedčte ich, aby sa rozhodli pre nové okná z nášho profilu.
Získajte tak pre nich navyše zľavu 2%, ktorú im poskytne predajca plastových okien
a súčasne pre seba odmenu 2% z hodnoty okien bez DPH, ktorú Vám vyplatí Váš
zamestnávateľ, Novácke chemické závody, a.s., ako odmenu za vašu podporu pri predaji.
A k tomu stačí len toľko, aby Vami oslovený záujemca navštívil vo Vašom mene vybraného
predajcu (nahlásil mu Vaše osobné zamestnanecké číslo) a zrealizoval u neho výmenu starých
okien za nové - plastové okná systému Internova®.
Predajcovia, na ktorých sa vzťahuje uvedená akcia:
ALFAPLAST trade s.r.o., Šumperská 2, 971 01 Prievidza, tel.: 046/5424638, 5421547
INTOR, s.r.o., M. Mišíka 19/A, 971 01 Prievidza, tel.: 0915 845 007
Ing. Pavel Minár - ALFA-PLAST, Fr. Madvu 35, 971 01 Prievidza, tel.: 046/543 9400
Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci predaja profilov a sidingu na kl. 4503, 4553.
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Zbohom
koruna slovenská,
vivat euro
Posledným dňom používania
slovenskej koruny v našej akciovej
spoločnosti bol piatok 6.3.2009.
Neodvážali sa posledné zásoby
bankoviek a mincí, ale naposledy
sa robili účtovné operácie v tejto
mene. Do 9.3.2009 prebehla konverzia hlavného informačného
systému SAP a od tohto dňa sa
v našej akciovej spoločnosti používa výlučne euro.
Príprava akciovej spoločnosti na
prechod na euro započala v roku
2007 vytvorením komisie, ktorej
úlohou bolo zabezpečiť konverziu
za dodržania všetkých zákonných
nariadení. Prvým krokom bola analýza všetkých činností, ktorých sa
zmena meny dotýkala. Hlavný
dôraz sa kládol na informačné systémy. Z analýzy vyplynulo, že zmeny v informačných systémoch
v plnom rozsahu nezvládneme bez
podpory externých dodávateľov.
Vo výberovom konaní pre úpravu
informačného systému SAP vyhrala firma S&T Varias, a. s. Bratislava.
V spolupráci s ňou bolo nutné
zabezpečiť úpravu programov i nastavení tak, aby sme splnili požiadavky vyplývajúce zo zákonov
a otestovali vlastný priebeh konverzie - prepočítania všetkých korunových údajov konverzným kurzom
v údajovej základni akciovej spoločnosti. V priebehu 2008 a 2009
sa vykonalo celkom päť testovacích chodov konverzie a po každom bolo potrebné skontrolovať
údaje vo všetkých podsystémoch
a odstrániť prípadné chyby. Posledný testovací chod sa uskutočnil na konci februára 2009.
Prvou viditeľnou zmenou v procese prechodu na euro bol začiatok duálneho zobrazovania
mien na všetkých dokladoch v styku s fyzickými osobami od augusta
2008. Od tohto termínu sme sa
začali stretávať so zobrazovaním
hodnôt v slovenských korunách
i eurách na faktúrach, pokladničných bločkoch i výplatných páskach.
Od 1. januára 2009 nastala skutočná zmena meny a začali sme

pokračovanie na 2. strane

Zbohom
koruna slovenská,
vivat euro
dokončenie z 1. strany
fyzicky používať euro (s možnosťou
platby v korunách do 16.1.2009).
V duálnom zobrazení si koruna
a euro vymenili miesta na pozícii
hlavnej a vedľajšej meny. Pre
„právnické osoby“ ostala slovenská koruna menou pre rok 2008 až
do jeho účtovného uzatvorenia, no
pre rok 2009 sa už začala používať
mena euro.
Podľa pôvodného plánu sa malo
úplne ukončiť používanie slovenskej koruny v našej akciovej spoločnosti 9.4.2009. No používanie
oboch mien súčasne nadmieru
sťažovalo prácu a spôsobovalo
komplikácie vo všetkých útvaroch
akciovej spoločnosti. Vedenie
akciovej spoločnosti preto na
návrh ekonomického úseku rozhodlo vo februári 2009 urýchliť
ukončenie eurokonverzie. Bol určený nový termín na 6.3.2009.
Skrátenie termínu si vyžiadalo
zvýšené pracovné nasadenie pracovníkov ekonomického úseku,
odboru informačných technológií
i firmy Varias a úpravu harmonogramu činnosti. Všetky úlohy sa
v novom termíne podarilo splniť, za
čo treba poďakovať všetkým
zúčastneným pracovníkom.
Novácke chemické závody, a. s,
Nováky majú ďalší historický medzník úspešne za sebou.
(MD)

Ochrana
firemného označenia
Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien,
písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo jeho obal, prípadne
ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby
jednej osoby od tovarov alebo
služieb inej osoby, zapísané do
registra ochranných známok (zákon č. 55/1997 Z.z. v znení
neskorších predpisov; pre zjednodušenie medzinárodných obchodných vzťahov je trend približovania legislatívnych pravidiel
pre predmety priemyselného
práva jednotlivých krajín).
12. februára 2009 bol Svetovou organizáciou duševného
vlastníctva Ženeva vydaný
Certifikát číslo 990554
o medzinárodnom zápise
ochrannej známky NCHZ s určením pre 57 krajín sveta.
Medzinárodná ochrana takto
zabezpečená trvá od 21.08.
2008 do 21.08.2018. V poslednom roku treba uhradiť poplatky
za ochranu počas ďalších desiatich rokov.
(DG)

NOV CKY CH

Hovoríme s obchodným riaditeľom Ing. Borisom HUNOM

Zásobovanie a kríza

kedy nebudú môct plniť svoje
dodávky a tým nás môžu dostať do
Ako sa odráža súčasná ekonomická situácia v zásobovaní ešte zložitejšej situácie. Je preto
strategickými surovinami?
nevyhnutné a primárne dôležité
Zásobovanie strategickými suro- a najvýhodnejších podmienok, rov- mať resp. hľadať v tomto období
vinami je do tejto chvíle plynulé, nako musíme pristupovať aj my alternatívne zdroje pre každú jednu
bez väčších rozdielov v porov- voči našim dodávateľom. Žiaľ, nie komoditu, čomu sa tiež intenzívne
naní s minulým obdobím a verím, vždy sa dá takáto stratégia uplatniť venujeme.
Napriek tomu, že to najhoršie
že takýto stav bude pretrvávať aj v plnom rozsahu, vzhľadom na to,
keď ekonomická situácia je skutoč- že naše možnosti výberu dodáva- v súvislosti so súčasnou ekonomicteľov surovín sú limitované z tech- kou situáciou nás zrejme ešte len
ne veľmi vážna.
Tak ako naši zákazníci, v realite nologických, logistických, ale aj čaká, verím že spoločným úsilím sa
zmenšujúceho sa trhu a nevídanej finančných dôvodov. Situáciu kom- nám podarí všetky negatívne dopakonkurencie, vyvíjajú úsilie a tlak vo plikuje aj fakt, že doteraz relatívne dy minimalizovať a zabezpečiť chod
vzťahu k nám aby sme im predali stabilné zdroje surovín sa v dôsled- našej spoločnosti najlepšie ako
naše výrobky za čo najnižšie ceny ku krízy môžu ocitnúť v situácii, bude v danej situácii možné. (ľw)

Z KONFERENCIE ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE
dokončenie z 1. strany
Po schválení programu konferencie a schválení delegátov do
komisií, predseda odborov P. Král
zhodnotil činnosť odborovej organizácie od poslednej konferencie
a vyhodnotil prácu jednotlivých
komisií. Doteraz prebehlo 12 kôl
kolektívneho vyjednávania na rok
2009. Nakoľko na podnik má vplyv
celosvetová finančná kríza, dojednané podmienky vyjednávania
zamestnávateľ očakáva na prijateľne kompromisnej úrovni, s vyjednávaním budeme ešte pokračovať,
povedal Král.
Vedenie podniku situáciu spojenú s celosvetovou krízou na odbytových trhoch neustále monitoruje
a promptne reaguje na zmeny. Spoločnosť začala predávať majetok,
ktorý priamo nesúvisí s jej výrobnou a obchodnou činnosťou. Nakupujeme iba nevyhnutný materiál
a suroviny, potrebné k chodu výroby a postupne znižujeme zásoby.
Ako posledné na rad prišli aj
nepopulárne opatrenia v oblasti
ľudských zdrojov. Vzniknutú situáciu riešime náhradou mzdy vo
výške 70 percent priemerného
zárobku v zmysle Zákonníka práce

IK 4 2009

a Kolektívnej zmluvy. V marci sa
náhrada mzdy dotkla 97 zamestnancov a v apríli sa toto opatrenie
dotkne 477 ľudí, v priemere osem
dní na zamestnanca. Nakoľko najväčšími odberateľmi NCHZ sú
firmy zo stavebného a automobilového priemyslu, ktoré kríza postihla
najviac, z toho dôvodu prijímame
nové opatrenia a hľadáme nové
možnosti odbytu svojich výrobkov.
Negatívnym spôsobom do hospodárenia NCHZ zasiahlo aj výrazné
zvýšenie dane z nehnuteľnosti mestom Nováky, povedal M. Karkuš.
Kolektívna zmluva vyššieho
stupňa bola podpísaná v decembri
2008, s účinnosťou na obdobie
jedného roka. Signály z jednotlivých firiem upozorňovali na zníženie objednávok zahraničných odberateľov. Firmy znižujú počty pracovných dní, mnohé znižujú stavy pracovníkov a prepúšťajú zamestnancov. V celom chemikom priemysle,
počnúc Slovnaftom, sa znížila výroba o 20 až 30%, prijímajú sa opatrenia, ktoré sú v tomto čase len krátkodobé.
Konfederácia odborových zväzov požiadala vládu SR o citlivejší
prístup bánk k splácaniu úverov.

KOZ podporuje opatrenie, ktoré
umožní predčasný odchod do starobného dôchodku bez jeho krátenia pre zamestnancov, ktorí budú
prepustení z organizačných dôvodov po dobu dvoch rokov. Ďalej
KOZ SR zásadne nesúhlasí s návrhom znížiť odvody sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činným osobám tým, že sa im odpustia odvody do rezervného fondu
solidarity, žiada o znovu zavedenie
zníženej sadzby DPH na niektoré
tovary a služby a podporuje návrh
na nové rozdelenie poistného na
starobné dô-chodkové zabezpečenie na 14% do priebežne financovaného systému a 4% na starobné
dôchodkové sporenie, povedal J.
Blahák.
V mesiaci november 2009 sa
uskutoční vo Svite V. Zjazd OZCH
SR.
Delegáti konferencie schválili
Správu o čerpaní rozpočtu a výkaz
hospodárenia za rok 2008, Správu
revíznej komisie o hospodárení za
rok 2008, Návrh rozpočtu ZO na
rok 2009, Stanovisko revíznej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2009,
Návrh zmeny základných dokumentov a ďalšie.

Rekondičné a ozdravné
POBYTY
Naša akciová spoločnosť organizuje rekondičné a ozdravné
pobyty pre svojich zamestnancov v rekreačnom stredisku vo
Chvojnici od roku 1998. Na účely poskytovania rekondičných
pobytov sú vybrané profesie, ktoré regionálny hygienik svojim
rozhodnutím vyhlásil za rizikové.
Od roku 2006 majú možnosť životosprávu. Zamestnanci mazúčastňovať sa ozdravných poby- jú možnosť komunikovať s prístov zamestnanci, ktorí nemajú lušným lekárom, ktorý vykonáva
nárok na rekondičný pobyt a sú vstupné a kontrolné vyšetrenia.
V roku 2008 sa na rekondičv pracovnom pomere minimálne
ných pobytoch vo Chvojnici
5 rokov.
Cieľom rekondičných a oz- zúčastnilo viac ako 330 pracovdravných pobytov je vypestovať níkov. Ozdravných pobytoch sa
pohybovú aktivitu na čerstvom v siedmych turnusoch zúčastnilo
vzduchu, získať pravidelné stra- 129 zamestnancov.
(rch)
vovacie návyky a viesť správnu

2

Aprílová celopodniková odstávka
Celopodniková odstávka (CPO) v apríli bola plánovaná a realizovaná v dňoch 15. až 17.apríla 2009. Z hlavných cieľov CPO okrem
veľkého rozsahu realizovaných požiadaviek na práce z prevádzok
jednotlivých závodov je potrebné uviesť zo závodu chémia generálne opravy elektrolyzérov č.30 a 67 , stredné opravy elektrolyzérov
č.39 a 44 a výmenu štyroch sád krátkospojovačov na elektrolyzéroch č.7, 35, 50 a 58.
Na závode plasty bola z hlav- ných zariadení M a R a kontrola signých cieľov realizovaná výmena nalizačných a blokovacích okruhov.
kompenzátora T-1401 kvenčovaNábeh výrob po odstávke bol
cieho okruhu VC/EDC a oprava prí- zvládnutý bez vážnejších problévodných potrubí propylénu do mov.
vzduchového kondenzátora konChcem poďakovať všetkým prao
denznej časti výroby chladu 37 C. covníkom údržby a výroby za zvládNa závode karbid boli odstávko- nutie plánovaného rozsahu prác
vé práce realizované len v časti a úspešného nábehu po CPO.
Ing. Jozef TRUCHAN, ved. ORVBP
výroby acetylénu.
Počas CPO boli na závode karbid v chode výroba a spracovanie
CaC2, karbidové zmesi a na závode plasty výroba dusíka.
Tak ako každú odstávku boli
v rámci výrobných prevádzok realizované aj čistiace práce strojnotechnologických zariadení s prípravou na letné prevádzkovanie a potrebné revízie armatúr a poistných
ventilov.
Aj pracovníci fy NCHZ energetika a.s. počas celopodnikovej
odstávky realizovali kontroly, revízie
a opravy elektrozariadení, rozvodov
pary, kondenzu a vôd.
V oblasti meracej a regulačnej
techniky boli uskutočnené kontroly,
čistenie, výmena a kalibrácia vybra-

Realizácia nového potrubia
propylénu do vzduchého kondenzátora kondenznej časti výroby chladu - 37°C .
Zľava majster GO a investícií,
výrobný riaditeľ, vedúci ORVBP
a majster výroby dusíka a chladu -37 °C pri kontrole realizácie
odstávkových prác na prevádzke výroby chladu -37 °C, na obr.
hore.
Foto: P. Hudec
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Hovoríme s vedúcim odboru logistiky Ing. Miroslavom MONIAKOM
najmä na prepravu výrobkov PVC,
ktoré balíme do vriec alebo „big
bagov“ uložených na paletách, taktiež na prepravu niektorých výrobkov organickej chémie balených
v sudoch alebo kontajneroch. Najpodstatnejšiu časť prepravy v týchto typoch nadstavieb ale tvorí preprava karbidu vápnika. Tu však
okrem povinnej výbavy ADR na prepravu nebezpečných vecí musia
byť návesy vybavené veľkým počtom upínacích pásov a drevenou
podlahou, aby sa zabránilo posunu
paliet s kontajnermi alebo sudmi,
v ktorých je karbid balený.
Na prepravu tekutých výrobkov
využívame cisternové nadstavby
vhodné na prepravu jednotlivých
druhov výrobkov. Tu sa jedná
najmä o výrobky organickej a anorganickej chémie.
Špeciálnymi typmi sú cisternové
silá, ktoré využívame na dovoz
vápenného hydrátu a prachového
uhlia. Na dovoz sypkých materiálov
využívame sklápacie návesy.
Osobitnou skupinou výrobkov,
na prepravu ktorých sa využívajú
malé vozidlá, sú profily a siding.
(ľw)

Preprava surovín a materiálov
Odbor logistiky v rámci svojej činnosti zabezpečuje služby colnej
deklarácie, spracovanie dokladov expedície, nákupných a dopravných
dokladov expedovaných výrobkov a nakupovaných materiálov a surovín, pričom spolupracuje s externými organizáciami, ale aj vnútropodnikovými útvarmi. Podstatnú zložku našej činnosti tvorí zabezpečovanie
dopravných požiadaviek Odboru centrálneho nákupu a Predaja výrobkov. Realizácia týchto požiadaviek je zabezpečovaná v prevažnej miere
železničnou dopravou, ale nemenej dôležitú časť tvorí aj cestná
doprava.

Železničná preprava je zabezpečovaná vlastným vozovým parkom, ako aj použitím vozňov externých partnerov. V súčasnosti máme na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy registrovaných 255
vozňov. I keď skoro polovica týchto
vozňov má viac ako 30 rokov
a všetky ostatné sú tiež staršie ako
10 rokov, stále sa nám darí podľa
našich možností udržiavať celý vozový park v prevádzkyschopnom
stave. Najviac vozňov je využívaných na prepravu hydroxidu sodného (128), chlórnanu sodného
(25) a kyseliny chlórovodíkovej
(54). Prevádzkujeme taktiež vozne
na prepravu kyseliny sírovej, chlóru,
PVC a na iné špeciálne výrobky.
Externými partnermi si vypomáha-

me pri preprave karbidových zmesí, vápna, Novamalu a hydrínu.
V cestnej doprave, keďže naša
spoločnosť nevlastní vlastný vozový park, využívame služby externých organizácií. Prevažne na prepravu našich výrobkov využívame
klasické plachtové návesové súpravy. Tieto súpravy sú využívané
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Novácke chemické závody,
a.s. Nováky a Základná organizácia odborov pri NCHZ
organizujú pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí
30. mája 2009
na mini - golfovom ihrisku
v Prievidzi stretnutie rodičov
a detí zamestnancov.
PROGRAM:
1. Otvorenie a privítanie rodičov a detí - predseda odborov P. Král
2. Golf
3. Jazda na koni
4. Nafukovací hrad
5. Kreslenie
6. Skákacia trampolína
7. Občerstvenie a darček pre
deti
Rodičia s deťmi sa preukážu
pri vstupe VSTUPENKOU, ktorú
si môžu prevziať u svojich predsedov dielenských výborov, alebo u Ľ. Walovej, č.t. 4663 v termíne od 6.mája 2009. V prípade, ak obaja rodičia sú zamestnancami NCHZ, nárok na vstupenku má iba jeden z rodičov.
Príďte si s deťmi zmerať sily
a prekonať golfové jamky! (ľw)

NOV CKY CH
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BLAHOŽELÁME
20 rokov práce
Miloš MAZÁN (OSS)
Jozef DODOK (ORVaBP)
Mária KOVÁČOVÁ (z.plasty)
Anton MONDOČKO (z.plasty)
Jaroslav MORÁVEK (LARF
NOVA)

25 rokov práce
Peter BILČÍK (ASRTP)

30 rokov práce
Štefan BRIATKA (z.karbid)
Miroslav KRÁTKY (z.plasty)
Juraj JAŠKO (z.chémia)
Peter BABNIČ (z.plasty)

35 rokov práce
Ivan KOPANICKÝ (z.chémia)

40 rokov práce
Štefan KOVÁČ (z.chémia)

50 rokov veku
Ladislav KULINA (OIT)
Milan KOVÁČ (z.chémia)
Jozef HOPKO (z.chémia)
Marta NIEDERLANDOVÁ
(z.plasty)
Ľubomír KRUPAN (z.plasty)
Ivan ŠANDOR (LARF NOVA)
Jaroslav ČANGEL (LARF
NOVA)
Ing. Peter IŠTVÁN (LARF
NOVA)

Modernizácia a ekologizácia
spracovania PO
Na stránkach nášho časopisu sme sa už v minulosti stretli s informá- investície. Produkciou nových
ciou o príprave tejto investičnej akcie. Bolo to v minulom roku na začiat- výrobkov, ktoré sú výstupom novej
ku realizačných prác, po spracovaní projektovej dokumentácie.
investície je možné situáciu spo-

V súčasnej dobe realizácia stavby vrcholí. Časť stavby, PC 01
Skladovanie propylénoxidu je technologicky ukončená, realizácia
montážnych prác na súboroch PC
03 Úpravy vo výrobni PEPO a PC
04 Zachytávanie a recyklácia PO
prebieha vo všetkých profesiách
a v rozsahu danom realizačným projektom. O náročnosti prác môžu
hovoriť zainteresovaní pracovníci
podieľajúci sa na realizácii uvedenej investície (pracovníci závodu
chémia ako budúci užívateľ, pracovníci technického úseku zabezpečujúci dozor a technológiu novej
stavby, pracovníci ÚRIaÚ vykonávajúci montážne práce). Náročnosť
pripravovanej investície spočíva
v skutočnosti, že montážne práce
prebiehajú za chodu jestvujúcej
výroby.
Okrem úskalí a problémov, ktoré
účastníci výstavby musia dennodenne riešiť z hľadiska technického
zabezpečenia novej technológie
pri dodržiavaní bezpečnosti prevádzkovania zotrvačnej výroby,
objavuje sa i iný, nemenej dôležitý
faktor, potrebný pre úspešné zavŕšenie a ukončenie novej investície
a to je finančné zabezpečenie
celej akcie. Pôvodne sa uvažovalo
s kombinovaným finančným zabezpečením:

- vlastné zdroje
- úver z Environmentálneho
fondu
Skutočnosť je však iná. Úver je
už vyčerpaný a z vlastných zdrojov
z dôvodu súčasnej situácie nie je
možné čerpať. Sme si vedomí, že
postup realizačných prác je závislý
od situácie vo firme, od vývoja
finančnej krízy, ktorá ovplyvňuje
bežný život pracovníkov firmy.
Vedenie spoločnosti napriek ťažkej
situácii vytvára podmienky a kroky,
ktoré prispievajú k dokončeniu

ločnosti zlepšiť.
Posledné rokovanie s obchodnými partnermi požiadavku na
ukončenie investície podporujú, ba
dokonca požadujú jej urýchlenie.
Veríme, že v spolupráci zainteresovaných útvarov náročné úlohy
zvládneme, dobré meno našej
firmy potvrdíme dodržaním a splnením termínov pre dodávky
nových výrobkov a produktov.
Ing. František ŠIMO
vedúci OIV

Skladovacie zásobníky propylénoxidu.

Foto: ph

55 rokov veku
Vladimír JANČICH (OSS)
Miroslav SAMAŠ (ASRTP)
Ján KRAJČÍRIK (z.plasty)
Pavol ŠTANGA (z.plasty)
Milan ILIAŠ (z.plasty)
Jozef ĎURJAN (z.plasty)
Mgr. Vladimír ČAVOJČIN
(z.karbid)
Ing. Darina GOGOVÁ (vedenie
TÚ)

60 rokov veku
Peter ORŠULA (z.chémia)

Odchod do dôchodku
Július HRBATÝ (z.chémia)
Cyprián BELIANSKY (OIV)
- rch -

Realita dneška
Podvody neexistujú,
sú len nevydarené
podnikateľské zámery.
NOV CKY CH

P R AV I D E L N Á K O N T R O L A
kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
Výroba energie spaľovaním z neobnoviteľných prírodných zdrojov
ropy, zemného plynu, uhlia má stále narastajúci trend a navyše spôsobuje aj nárast emisií oxidu uhličitého v ovzduší. Je preto nevyhnutné
začať sa správať k týmto zdrojom čo najefektívnejšie, s cieľom využiť
vyrobenú energiu čo najhospodárnejšie.

Vo výrobných závodoch a podnikoch je vzhľadom na ekonomické
podmienky jednotlivých firiem a súčasnú platnú legislatívu uvedený
problém sledovaný a vyhodnocovaný. Avšak hospodárne sa musíme správať aj vo svojich vlastných
rodinných domoch, bytových
domoch a nevýrobných budovách.
V roku 2000 Rada Európskej
únie schválila Akčný plán spoločenstva o energetickej efektívnosti a požadovaných opatreniach v sektore stavebníctva. Jednou z jeho zložiek je požiadavka
zlepšiť energetickú hospodárnosť
budov. Európsky parlament a rada
Európskej únie prijala smernicu
2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov, ktorá bola prijatím Zákona č. 17/2007 Z.z. o pra-
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videlnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov (ďalej „zákon“) transponovaná
do legislatívy Slovenskej republiky.
Následne bola prijatá Vyhláška č.
548/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole
kotlov, pri individuálnej špeciálnej
kontrole vykurovacej sústavy a pri
pravidelnej kontrole klimatizačných
systémov (ďalej „vyhláška“).
Zákon sa vzťahuje na :
a) teplovodné kotly, horúcovodné kotly, parné kotly spaľujúce tuhé
a tekuté fosílne palivo, biomasu
a bioplyn, ktoré sú určené na vykurovanie nevýrobných budov (budova sa využíva na inú ako výrobnú
činnosť), ohrievanie úžitkovej vody
a výkon kotla je vyšší ako 20 kW

vrátane,
b) vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol (podľa písm. a) starší
ako 15 rokov.
c) klimatizačné systémy s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.
Pravidelnú kontrolu zabezpečuje
vlastník budovy, ale môže tieto
povinnosti previesť zmluvou na
správcu budovy alebo zariadenia.
Postup pri výkone kontroly je
podrobne rozpísaný vyhláškou, ktorej účinnosť je od 1.1.2009.
Cieľom uvedených kontrol je
dosiahnutie maximálnych úspor
energie a zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.
Myslím, že uvedená problematika sa dotýka veľkej väčšiny pracovníkov nášho podniku a toto oboznámenie treba brať ako vstupnú
informáciu k problému, nakoľko
neznalosť zákona neospravedlňuje.
Ľubomír Uhlár
vedúci OSS

Matičiari hodnotili

Úspešní novácki záhradkári
Záhradkári z Novák patrili medzi najúspešnejších v okresnej súťaži
v jarnom reze ovocných stromov, ktorá sa v závere minulého mesiaca
uskutočnila v Bystričanoch. Zúčastnilo sa na nej dovedna 21 súťažiacich.

Súťaž každoročne pripravuje
Okresná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov (SZZ). Úlohou
súťažiacich bolo orezať a zároveň
zmladiť pomerne zanedbaný sad
jabloní, ktorý je súčasťou školskej
záhrady miestnej základnej školy.
Súťažili jednotlivci i dvojčlenné
súťažné družstvá. Pretože išlo už
asi o 25-ročné jablone, organizátori im pripravili aj rebríky, aby sa
dostali až na vrchol koruny stromov. Záhradnícke nožnice a pílky si
každý súťažiaci priniesol vlastné.
Výkony záhradkárov posúdila
odborná porota pod vedením
skúsenej ovocinárky Evy Šidovej,
ktorá dlhé roky pracovala vo
Výskumnom ústave ovocných
a okrasných drevín v Bojniciach.
Po skončení súťaže vysvetlila, kde
urobili pri strihaní stromov chyby.
Práve to je podľa slov predsed-

starostu obce Jána Šnirca. Na druhom mieste skončil Róbert Znášik
z Novák a na treťom Pavol Minich
z Opatoviec nad Nitrou. V súťaži
družstiev putovný pohár primátora
Novák Dušana Šimka odovzdali
členom ZO SZZ v Opatovciach
nad Nitrou druhú cenu získalo
družstvo ZO SZZ v Novákoch a tretiu ZO SZZ v Dolných Vesteniciach. Najúspešnejší záhradkári
postupujú do celoštátneho kola.
Text a foto: (prš)

níčky poroty cieľom takéhoto podujatia, aby záhradkári, ktorí sa venujú
pestovaniu ovocia zo záľuby si zvýšili svoje vedomosti a potom naučili
týmto dôležitým základom aj ostatných záhradkárov.
V súťaži jednotlivcov zvíťazil
Miloš Polcer z Opatoviec nad
Nitrou a odniesol si putovný pohár

V Koši a Kanianke oslávili 90. rokov divadla

Ochotníci spomínali
V obciach Koš a Kanianka si spo- preto, že hoci prvú hru naštudoval
ločne pripomenuli 90. výročie miestny farár Ján Tvrdý v roku 1919
ochotníckeho divadla. Spoločne v Koši, začiatkom osemdesiatych
rokov sa približne 2000 obyvateľov
Koša presťahovalo do Kanianky.
Aby uvoľnili dobývací priestor pre
Baňu Nováky. Boli medzi nimi mnohí ochotníci, ktorí potom vo svojom
novom domove pokračovali v divadelných aktivitách. V Koši zostalo
približne 800 obyvateľov. Aj keď
oslabení o najaktívnejších divadelníkov, predsa nedovolili divadlu zaniknúť. Pri tejto príležitosti vydali aj publikáciu Divadelné návraty a takisto
videodokument o histórii divadla
v oboch obciach.
Františka Píšová sa podpisuje
Na spoločnom stretnutí bývalých
do pamätnej knihy.
Foto: rmš i súčasných divadelníkov v Koši

začiatkom tohto mesiaca bolo na čo
spomínať. Veď za deväťdesiatročnú
divadelnú históriu v oboch obciach
ochotníci naštudovali dovedna 123
hier, ktoré režírovalo 24 režisérov.
Najčastejšie hranou hrou bol
Kamenný chodníček od Ferka
Urbánka. Bola nielen prvou hrou,
ale potom ju v rôznych obdobiach
naštudovali ešte trikrát. Mala aj najviac, dovedna 24 repríz.
Medzi najstaršie a najaktívnejšie
ochotníčky patrí Antónia Minichová,
ktorá v súčasnosti býva v Kanianke
a Františka Píšová, ktorá zostala
bývať v Koši. Obe sa ochotníckemu
divadlu venujú viac než 60 rokov
a každá nacvičila takmer 30 divadelných hier, nepočítajúc rôzne scénky, alebo účinkovanie vo folklórnych
súboroch.
(rmš)

Mestská polícia v Prievidzi už nebude merať rýchlosť vozidiel
Mestská polícia (MsP) v Prievidzi
už nebude pokračovať v meraní
rýchlosti v meste, tam kde je rýchlosť obmedzená dopravnou značkou. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva totiž poslanci
zrušili všeobecne záväzné nariadenie, ktoré to mestským policajtom
umožňovalo.
Dôvodom je, že podľa nového
zákona o cestnej premávke môžu
merať rýchlosť a pokutovať vodičov
iba príslušníci štátnej polície. MsP
merala v Prievidzi rýchlosť vozidiel,
predovšetkým pri školách, od
decembra 2004. Podľa náčelníka
polície Mariána Mikulu, odvtedy sa

Radar nechajú odpočívať
Všetky putovali do mestskej pokladnice, uviedol náčelník.
Merač rýchlosti si MsP ponechá.
Bude ho využívať pri rôznych prezentáciách, alebo v službách motoristom, ktorí si budú chcieť preveriť
tachometre vo svojich vozidlách.
Mikula je však optimista, nemyslí si,
že príslušníci PZ budú mať toľko
času na meranie rýchlosti v uliciach
mesta a časom opätovne požiadajú
miestne polície o pomoc. Skúsenosti s pravidelným meraním rýchlosti boli totiž podľa neho dobré, na
prospech bezpečnosti chodcov.
(rmš)

výrazne znížil počet priestupkov aj
pri väčšom počte skontrolovaných
vozidiel. Kým v prvých mesiacoch,
čo policajti využívali radar v uliciach
mesta prekročil rýchlosť približne
každý piaty vodič. V závere minulého roka museli zastaviť a pokutovať
sotva každého 25-ho šoféra. V roku
2005 skontrolovali jazdu 25 436
vodičom a vlani zmerali rýchlosť už
takmer 40 000 tisíc vodičom. Výrazne tak prispeli k bezpečnosti chodcov v uliciach mesta. Vlani meraním
rýchlosti zistili 999 priestupkov
a uložili pokuty dovedna za viac než
17 tisíc eur (takmer 500 000 Sk).
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V závere marca sa na svojej
výročnej členskej schôdzi stretli
členovia Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) v Novákoch. Hodnotili svoje úsilie šírenia
národných ideí nielen medzi svojimi členmi ale i v celom našom meste. „Dosah našich podujatí je širší,
pokrýva celé mesto. Veď s našou
matičnou činnosťou sa stretávajú
všetci Nováčania, či už počas
verejných podujatí alebo rozhlasových relácií,“ hovorí predseda MO
MS v Novákoch Šimon Srna.
Novácki matičiari si v roku 2008
pripomenuli tri významné výročia
145 rokov od vzniku Matice slovenskej, 65. výročie vzniku nováckeho odboru a 40. výročie od jeho
obnovenia. Svedectvom životaschopnosti nováckeho MO MS je
dnes aj viac ako 90-členná
základňa. „Aj v roku 2008 sme zorganizovali viacero podujatí, ktoré
sa stretli s pozitívnym ohlasom
u našich členov. Dlhoročnú kontinuitu majú podujatia pri príležitosti
našich národných výročí vzniku
Slovenskej republiky, prijatia
deklarácie o zvrchovanosti slovenského národa alebo Ústavy SR.
No cítime potrebu orientovať sa
na mladú generáciu,“ vysvetľuje
Š. Srna. Pre mládež zorganizovali
nielen športové podujatia a poznávací výlet po regióne hornej Nitry,
ale aj zaujímavé predvianočné
stretnutie, na ktorom matičiarky
členky klubu dôchodcov deťom
slovom i piesňou priblížili vianočné
tradície. Novácki matičiari ďakujú
za pomoc a dobrú spoluprácu
mestu Nováky, KCMN, Klubu
dôchodcov, CVČ, školám a ostatným organizáciám na území
mesta.
- Erik Kližan -

Polder ochránil dedinu
Obyvateľov štvortisícovej Lehoty pod Vtáčnikom v okrese Prievidza, pred povodňou spôsobenou
jarným topením snehu opäť
spoľahlivo ochránil suchý polder,
ktorý nad dedinou vybudovali v
roku 2004. Predtým obyvateľov
každý rok , dva či trikrát, sužovali
povodne. Spôsobovalo ich
vybreženie Suchého potoka, ktorý
preteká celou dedinou. Škody každoročne dosahovali desiatky tisíc
eur. Vybudovanie spomínaného
poldra preto všetci privítali. Vyžiadal si náklady v tom čase 20 miliónov korún, teda vyše 663 tisíc eur.
Peniaze pochádzajú z daru, ktorý
na protipovodňové opatrenia Slovenskej republike poskytla švajčiarska vláda. Do nádrže sa zmestí
približne 25 tisíc kubických metrov vody, čo by malo postačiť aj pri
náhlom oteplení a roztopení sa
viac než meter hrubej snehovej
pokrývky. Zachytí podľa odborníkov až storočnú vodu.
(prš)

NOV CKY CH
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Navždy nás opustili

„Chemik varí a pečie“

Rady chemikov navždy opustili:

Chcete dopriať svojmu organizmu očistu po veľkonočnom prejedaní? Dajte si na večeru šalát.
Tešíme sa na vaše zaujímavé recepty a oceníme vás kovovou súpravou na ovocie.

Jarný šalát s vajíčkami
ZÁLIEVKA
Olivový olej, soľ, mleté biele korenie, ocot 7- bylinný, balsamikový
ocot, francúzska horčica, cukor
podľa chuti.
SUROVINY
60 g rukoly, 50 g ľadového
šalátu, 30 g reďkovky, 30 g červenej papriky, 20 g cukety, 10 g
sterilizovaných malých žltých
cibuliek, 2 vajíčka uvarené natvrdo, soľ, mleté čierne korenie.

PRACOVNÝ POSTUP:
Reďkovku, červenú papriku a cuketu očistíme a nakrájame na menšie kúsky. Do hlbšej misky dáme
natrhané listy ľadového šalátu, sterilizované malé cibuľky, rukolu a pokrájanú zeleninu. Posolíme, okoreníme mletým čiernym korením a za-

niečo pre zábavu ...
Mizol

J. Poliak

Majú
vieru

lejeme zálievkou. Spolu premiešame a necháme odstáť asi
15 minút na chladnom mieste.
Potom do odležaného šalátu pridáme pokrájané uvarené vajcia.
Podľa chuti posolíme a okoreníme.
ZÁLIEVKA
Olivový olej vymiešame s francúzskou horčicou a s cukrom.
Pridáme bylinný ocot, balzamikový ocot, soľ, mleté biele korenie
a spolu premiešame.
Prajeme dobrú chuť!

Planétka Pästier.
úder

Dolná
končatina

Zoral
dokola

K artár.
výraz

Írska
armáda

Ľúbosť

František KUSÝ
19.04.2009 vo veku 79 rokov
(rch)

I NZE RCIA
Ozdravno - relaxačný pobyt
v Chorvátsku, Podgore v čase
21. - 30. 8. 2009. Poplatok je 285
eur. V cene je zahrnutá: strava polpenzia, doprava, poistenie,
pobytová taxa, poistenie proti
storno poplatkom. Odchod a príchod z Prievidze.
Tel: 0908 552 982

Úžitkov.
rastlina

Kutal,
sliedil

Kapor
(čes.)

Lietadlo
(zast.)

Zbiera
úrodu
ŠPZ
Opavy

Zohlo

Bulhar.
rod
Malý
tanier
Hlas
(hud.)
Paptriaca
Ivanovi

Franc.
rieka

Rozruch

Zástup
Pár
(nem.)
Tvár

Ovčia
srsť

Šachová
remíza

Nikto

Olej (skr.)

Zápor.
spojka

Otec
(maď.)

Modla
Žen.
meno

Črepina

Jediná

Ukaz.
zámeno
Pštros.
vták

Nevoľník

Osob.
fond

Hora
Zn. pier

Kosil

Papagáj

4. časť
tajničky

Amerícium

Akč. výbor

Krv
(čes.)

Žen.
meno

Člen
N. Zelandu

Rapina

Kysuc.
obec

Francovka

3 x Žlté tričko NCHZ
Vylúštenú tajničku vystrihnite, vyplňte svoje meno a adresu a vhoďte do schránky na hlavnej vrátnici alebo vo vestibule podnikového stravovacieho zariadenia
pod názvom
"KRÍŽOVKY" do 11. 05. 2009.
Meno a priezvisko :
Adresa (Pracovisko):
Tajnička z č. 4/2009 znie:
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Pokopaj

Chatka

Ovláda

3. časť
tajničky

Skaut

2. časť
tajničky

Majú
súlad

Štátny
notár

Časť
tela

Ústred.
výbor

Švajč.
rieka

Akč.
výbor
Slov.
mesto

Armád.
hry

ŠPZ
Egypt

1. časť
tajničky

NOV CKY CH

Rudolf FAJER
18.04.2009 vo veku 58 rokov

TAJNIČKA ...

Kvasenie

ARENDA
Šnoker
AIN
(čes.)
MAOR

Štefan JANOŠKA
13.03.2009 vo veku 93 rokov
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Vyhodnotenie krížovky z č. 3/2009
Znenie: " NAHNEVANÝ NIKTO NEBOL DOBRÝ. "
Výhercami sa stávajú:
Ceny si môžete vyzdvihnúť na
- Dalibor BRUŠKA (z.chémia)
č.t. 4663. Gratulujeme!
- Iveta ČERNICKÁ (z.chémie)
Ostatní neváhajte a zapojte sa
- Ondrej ČENTÍK (dispečing)
do súťaženia !
(ľw)

Abrahámoviny

záhradkárov

(Za hrsť histórie, LX. časť)
Na inom mieste spomíname výročnú členskú schôdzu Základnej
organizácie Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ) v Novákoch,
ktorá si v tomto roku pripomína 50.
výročie svojho založenia. No aké
boli ich počiatky? Tradície ovocinárstva na hornej Nitre sú veľmi
staré. V 17.-18. storočí zanikajúce
vinohrady zo záhrad vytláčali ovocné stromy. Pestovanie ovocia sa
stávalo dôležitým zdrojom príjmov
obyvateľstva a motivovalo aj ďalších na zakladanie sadov. Horná
Nitra sa tak v 19. storočí stala jedným z najväčších producentov rôzneho ovocia v krajine. Na prelome
19. a 20. storočia tu už existovala

ovocná škôlka. Jej riaditeľom v Prievidzi bol v rokoch 1930 - 1958
Martin Falešník.
Tento významný ovocinár stál aj
na počiatku vzniku ZO SZZ v Novákoch. Spolu s Vojtechom Cídlerom
zorganizovali prípravný výbor v zložení: Ďurina, Obert, Petro, Rus, Stupal, Svitok, Štanga a Zgančík.
Novácka organizácia záhradkárov
vznikla vlastne ako jedna z prvých
v okrese. Na ustanovujúcej schôdzi 11. marca 1959 bol zvolený
prvý výbor: predseda Anton
Štanga, tajomník Andrej Ďurina,
hospodár Jozef Svitok, pokladník
Jozef Obert a odborným poradcom bol Vojtech Cídler. ZO SZZ si

Majstrovstvá stredných škôl
Občianske združenie Vízia usporiadalo prvý ročník Majstrovstiev stredných škôl pod názvom sCOOL CUP. V dňoch 10.-12.3.2009 nadviazala na
úspech letného sCOOL CUP-u 2008/2009, na ktorý sa prihlásilo 250 škôl
s desaťtisíc účastníkmi a v lyžiarskom stredisku SKI centrum Jasná odštartovala zimnú časť slalomom na lyžiach a snowboarde.

Súčasne v bežeckom areáli na
Štrbskom Plese súťažili študenti v behu na lyžiach, na 3km (dievčatá) a 5km trať(chlapci) voľným
spôsobom. Vo štvrtok sa pretekári postavili na štart šprintov,
kde si mohli zmerať sily v kvalifikácii na 1km trati (CH, D) a finálové
šestnástky na 500m (D) a 1km
(CH) voľnou technikou. Preteky
rozhodovali a dozerali na regulárnosť rozhodcovia z ŠK Štrba.

Strednú odbornú školu Nováky,
reprezentovalo 6 členné družstvo
v zložení: Michaela Halačová,
Pavol Rus, Oliver Plachý, Milan
Oršula, Martin Smondek v bežeckých disciplínach a Juraj Šimo
v zjazdových disciplínach. V krásnom prostredí oboch stredísk
spolu s typickým zimným počasím,
snežením a „demo nahráviek“
slnečných lúčov naši žiaci zabojovali výborne. Okrem výborne pri-

Kalendárium

1.4.1914 - zomrel v Koši František
Kluch, kňaz, národovec, pôsobil
v Bojniciach, Lazanoch a Koši
1.4.2004 - vznik Mikroregiónu
Handlovskej doliny
3.4.1899 - vzniklo úverové družstvo
vo Valaskej Belej
3.4.1904 - narodil sa v Nitrianskom
Pravne Jozef Mišík, právnik, verejný
činiteľ
5.4.1949 - narodil sa Jaroslav
Salay, maliar, pôsobil v Novákoch
8.4.1989 - Majstrovstvá Európy
v športovej gymnastike družstiev
juniorov v Prievidzi
9.4.1924 - vznikol Spolok severonitrianskych akademikov v Prievidzi
9.4.1979 - zomrel Vojtech Bruoth,
lekár chirurg, pôsobil v Bojniciach
pravených tratí a celých pretekov 10.4.1964 - narodil sa Ján Krajčík,
im bol odmenou aj pekný dvoj- kňaz, misionár, organizátor, pôsobil
denný pobyt vo vysokohorskom v Koši
prostredí. Okrem toho mali mož- 11.4.1909 - narodil sa Juraj Macák,
nosť stretnúť sa s Radom Žide- historik, archeológ, nútene internokom, 3. v snowboarde na OH v vaný v Novákoch
Turíne a bežkyňou Alžbetou Ha- 12.4.1804 - zomrel Ján Kvašay, evanjelický kňaz, pôsobil v Zem. Kosvrančíkovou. A tu sú už výsledky:
Beh na 3 km voľným spôso- toľanoch
13.4.1959 - vysvätený nový organ
bom dievčatá:
v kostole v Lehote pod Vtáčnikom
10. miesto Michaela Halačová
Beh na 5 km voľným spôso- 15.4.1979 - zomrel v Prievidzi
Ladislav Stanček, hudobný skladabom chlapci:
teľ, pedagóg
8. miesto Pavol Rus
17.4.1924 - zomrel v N. Rudne Ale13. miesto Oliver Plachý
xander Vetzel, kňaz, organizátor
43. miesto Martin Smondek
spoločenského života, pôsobil
44. miesto Milan Oršula
1 km voľný spôsob šprint die- v Novákoch a N. Rudne
19.4.1909 - narodila sa v Prievidzi
včatá:
Júlia Petronella Fábiková, rehoľná
9.miesto Michaela Halačová
1 km voľný spôsob šprint sestra, trpiteľka za vieru
19.4.1974 - zomrel v Prievidzi Ivan
chlapci:
Jobák, dôstojník, účastník odboja,
9. miesto Pavol Rus
pôsobil v Prievidzi
16. miesto Oliver Plachý
19.4.1974 - otvorený kultúrny dom
37. miesto Martin Smodek
v Diviakoch nad Nitricou
40. miesto Milan Oršula
V zjazdovom lyžovaní sme mali 20.4.1844 - zomrel Imrich Šándor,
jedného zástupcu, Juraja Šimu, kanonik, pôsobil v Novákoch
ale s veľmi pekným umiestne- 21.4.1819 - narodil sa Michal
ním. Z viac ako 140 účastníkov Učňaj, kňaz, spisovateľ, národovec,
obsadil 34.miesto.
P.O. pôsobil v Podhradí a Valaskej Belej
23.4.1659 - narodil sa v Prievidzi
Atanáz Dúbravka, piarista,
pedagóg, ľudový liečiteľ
Tesne pred 25.4.1884 - narodil sa Ján Bob,
štartom pod kňaz, verejný činiteľ, pôsobil v BojD e v í n s k y m niciach a Koši
hradom.
25.4.1979 - zomrel František Valachovič, VŠ prof., banský odborník,
Zľava:
pôsobil v Handlovej
R. Cibuľka
27.4.1779 - zomrel František Kiss,
J. Zlocha
generál rakúskej armády, narodil sa
J. Števica
M. Zváč
v Diviackej Novej Vsi
L. Szibilla
27.4.1959 - zomrel v Bojniciach
P. Kohút
Jozef Porubský, pedagóg, archeológ, publicista, pôsobil v Bojnicelého podujatia a túžba prekonať ciach
svoje osobné rekordy nás budú 29.4-1.5.1994 - uskutočnil sa v Bojurčite motivovať v príprave na bud- niciach prvý Medzinárodný festival
úci ročník.
L.S. duchov a strašidiel

stanovila za cieľ prijímanie nových
členov a skoré vybudovanie ovocinárskeho sadu. To sa podarilo už
v roku 1960, kedy sa záhradkári
dohodli so správou vodných tokov
o prenájme pozemkov medzi
brehmi jazera a rieky Nitry pod
dnešný Sad č. 1 so 44 záhradkami.
V roku 1965 pribudol na druhom
brehu Nitry Sad č. 2 s 18 záhradkami, na Brezine v roku 1980 Sad
č. 3 s 24 a pri poliklinike v roku
1987 Sad č. 4 s 36 záhradkami.
Tým sa v Novákoch využila aj
menej úrodná pôda a z nej záhradkári na náš stôl dodávajú kvalitné
ovocie a zeleninu. Veríme, že ešte
dlho budú.
- Erik Kližan -

Národný beh Devín - Bratislava aj s našou účasťou
Najstarším atletickým podujatím
na Slovensku je Národný beh
Devín - Bratislava. Začiatkom apríla
sa uskutočnil už 63. ročník a nechýbali na ňom ani nadšenci z našej fabriky. Sedemčlenná skupinka
sa medzi 2400 účastníkmi rozhodne nestratila, a aj keď sme víťazov
„nevyplašili“, nemáme sa prečo
hanbiť. Každý vydal na takmer 12
kilometrovej trati za pekného slnečného počasia zo seba naozaj všetko. Z našich borcov si najlepšie
počínali “lídri ekipy“ Jozef Števica
(čas 44,41 min. 54. miesto v kategórii do 39 rokov) a Jozef Zlocha

(čas 49,50 min. 20. miesto v kategórii nad 50 rokov). Ostatní viac
menej atakovali hranicu jednej hodiny. Fantastická atmosféra počas
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Ivana Kmeťová opäť najlepšia
Olympijsky klub Prievidza po
roku opäť vyhlásil najúspešnejších
športovcov, kolektívov a funkcionárov okresu Prievidza. Medzi ocenenými sa nestratili rýchlostní kanoisti. Svoje zastúpenie mali skoro vo
všetkých ocenených kategóriách.
Za talent roka bola vyhlásená
Patrícia DRIENOVSKÁ. V kategórii mládež bol po druhý krát vo
svojej kariére vyhlásený za najúspešnejšieho Juraj ORŠULA
medzi ocenenými mládežníkmi boli
Lucia MIŠTINOVÁ, Juraj BARÁNEK a Miroslav MIČO. Medzi klubmi za mládež bol vyhlásený KRK
DAK KIABA Nováky, za ktorého
cenu prebral prezident klubu Milan

POZVÁNKA
I. Kmeťová

Vodné pólo
EMM EXTRALIGA SR mužov
medzi trénermi dospelých.
Úspešné vystúpenia na domácich ale aj zahraničných vodách
kanoisti takto premietli aj do ankiet.
Všetkým oceneným gratulujeme
a do nasledujúcej sezóny prajeme
veľa športových úspechov.
- rr -

ORŠULA. Oceneným trénerom za
mládež bol vyhlásený Rastislav
RUS. V kategórií dospelých prvenstvo z minulého roka obhájila Ivana
KMEŤOVÁ. V tejto kategórii bol
ocenený aj Radoslav RUS.
Ľubomír HAGARA bol ocenený

ŠACH....ŠACH....ŠACH....ŠACH

Dňa 8. apríla 2009 v Kultúrnom
centre mesta Nováky, usporiadala
športová komisia pri základnej organizácii, 7. ročník šachového turnaja
odborárov ZO NCHZ. Turnaja sa
zúčastnilo 9 šachistov, ktorí sa stretli
v partiách každý s každým (zrýchlený
švajčiarsky systém).
Celkovým víťazom so 7,5 bodmi sa
stal Karol JURÍK (vstrede) zo Závodu
chémia, na druhom mieste so 7 bodmi skončil Miroslav VIDA (vľavo) zo
Závodu plasty a na treťom mieste s 5
bodmi sa umiestnil Milan MIŠÁNI
z NCHZ Energetika, a.s.
Foto: P. Hudec

Sezóna 2008/2009 v behu na lyžiach
skončila Majstrovstvami Slovenska
Majstrovstvá Slovenska na
Štrbskom Plese 28.- 29. marca
2009 ukončili súťaže v bežeckom lyžovaní Slovenskej lyžiarskej asociácie.
V kategórii mladších dorasteniek
Lucia Matušková a Barborka Klementová získali striebornú medailu.
V starších dorastenkách Martina
Hancková a Lenka Ďurtová si vybojovali bronzovú medailu. Marek
Matuška a Oliver Plachý v staršom
doraste obsadili štvrtú priečku
a v mužskej kategórii František Klement a Pavol Rus skončili na desia-

Novácke jazero bude dejiskom
Majstrovstiev Slovenska v rýchlostnej
kanoistike na dlhé trate.
V dňoch 09.05.-10.05. 2009 sa tu
zíde celé vodácke Slovensko. Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Vás pozýva
na brehy jazera .

V dňoch 27. 03. 2009 a 29. 03.
2009, v 16. a 18. kole Extraligy
mužov vo vodnom póle odohralo
mužstvo NCHZ Nováky dve stretnutia
u mužstiev Slávia UK Bratislava a ŠK
Topvar Topoľčany s týmito výsledkami:
Slávia UK Bratislava - NCHZ Nováky 8:7

Góly za NCHZ : Valach 3, Grman 2,
Stehlík, Cagalinec po 1
ŠK Topvar Topoľčany-NCHZ Nováky 9:17

Góly za NCHZ : Cagalinec 8, Valach
3, Halač, Stehlík 2, Bielik,
Smondek po 1
Ďalšie tri stretnutia Extraligy SR
mužov, uskutočnené v dňoch 3.04.5.04.2009, odohralo mužstvo NCHZ
Nováky doma v NCVP, kde súpermi
boli tri košické mužstvá. Výsledky jednotlivých stretnutí:
NCHZ Nováky - Ovomont Košice 14 : 8

Góly za NCHZ: Valach 5, Cagalinec
3, Halač, Kapuš 2, Bielik,
Cachovan 1,
NCHZ Nováky -

ŠKP Košice

10:7

Góly za NCHZ: Valach 4, Cagalinec,
Stehlík, 2, Grman, Kapuš po 1,
NCHZ Nováky - ČH Hornets Košice 6 :16

Góly za NCHZ: Valach 2, Stehlík,
Halač, Bielik, Kapuš po 1,
Celková úspešnosť našich Tabuľka EXTRALIGY mužov po 21.
medailových pretekárov na kole súťaže:
troch kolách Majstrovstiev Slo- 1. ČH Hornets Košice 246 : 98 36 b.
169 : 137 22 b.
2. Sl. UK Bratislava
venska :
171 : 167 22 b.
3. NCHZ Nováky
B. Klementová 5 ZM, 1 SM
166 : 195 15 b.
4. Ovomont Košice
L. Matušková 4 ZM, 2 SM
147 : 179 12 b.
M. Hancková
1 SM, 1 BM 5. Š K P Košice
6. ŠK Topvar Topoľčany 103 : 226 1 b.
D. Švecová
1 SM
L. Ďurtová
1 SM
Medzinárodný turnaj
M. Matuška
1 BM
kadetov v Novákoch
P. Rus
2 BM
V dňoch 4. a 5. apríla 2009 sa
F. Klement
1 BM
uskutočnil v NCVP Medzinárodný turFrantišek Klement naj kadetov.
Výsledky:
predseda klubu
NCHZ - Slovensko „A“
5 :13
Slovensko „B“ - LSN Hanover 8 : 9
NCHZ - Slovensko „B“
8:8
Slovensko „A“ - LSN Hanover 16 : 6
Slovensko „A“ - Slovensko „B“16 : 6
NCHZ - LSN Hanover
9:7
Konečná tabuľka:

tom mieste.
Druhý deň majstrovstiev sa
vyznačoval behmi na dlhé trate od
7 km do 30 km podľa kategórií.
V tento deň presvedčili víťazstvami
a získaním zlatých medailí pretekárky Barborka Klementová a Lucia
Matušková. Veľmi dobrý výsledok
a bronzové medaile získali Martina
Hancková a Pavol Rus. Pekný výsledok, štvrté miesto, obsadili Marek Matuška a Dominika Švecová.
Na prípravu jednotlivých pretekov sme využili rekreačné stredisko vo Chvojnici.

1. Slovensko „A“
2. NCHZ Nováky
3. LSN Hanover
4. Slovensko „B“

3
3
3
3

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

6b.
3b.
2b.
1b.
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