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císlo 10rocníkMesacník regionálnych zaujímavostí

Dňa 28. 4. 2009 bola za účasti vyjednávacích tímov zamestnávateľa i zamestnan-
cov podpísaná Kolektívna zmluva na roky 2009 až 2012. Zmluvné strany sa dohodli,
že ich vzájomné vzťahy sa v období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2012 budú spravovať jej
ustanoveniami. Vyjednávania boli dlhé a zložité. Dosiahnuté znenie KZ je výsled-
kom kompromisných stanovísk a ústupkov oboch zmluvných strán.

Novácke chemické závody,
a.s. Nováky a Základná organi-
zácia odborov pri NCHZ organi-
zujú pri príležitosti

na mini-golfovom ihrisku
v Prievidzi stretnutie rodičov
a detí zamestnancov NCHZ,
v čase od 10.00 hod. do 15.00
hod., kedy sú priestory mini-
golfového ihriska uzatvorené len
pre našu akciu MDD.

Vážení spolupracovníci,
rodičia !

Pri vstupe na mini-golfové
ihrisko sa preukážete VSTU-
PENKOU. Deti dostanú darček
a balíček. Nápoj si budú môcť
deti vybrať v bufete. Na základe
lístočku GOLF dostanete všetko
potrebné na hranie mini-golfu
a NÁVRATKA bude slúžiť na vrá-
tenie golfových palíc a loptičiek.

nakoľko parko-
vacích miest v blízkosti mini-
golfu je menej, doporučujeme
parkovať na parkovisku pred
Športovou halou, Tescom alebo
Kauflandom. Pre bicyklistov sú
v priestoroch mini-golfu pripra-
vené stojany.

Príďte si zmerať sily a preko-
nať mini-golfové jamky!

Bližšie informácie poskytnú
predsedovia DV a Ľ. Walová na
č.t. 4663.

Medzinárodného dňa detí
30. mája 2009

1. Otvorenie a privítanie rodi-
čov a detí - predseda odbo-
rov P. Král

2. Golf
3. Jazda na koni
4. Nafukovací hrad
5. Kreslenie
6. Skákacia trampolína
7. Občerstvenie a darček pre

deti

PROGRAM:

Upozornenie:

MDD
PozvánkaKolektívna zmluva 2009 - 2012 podpísaná

viac na 2. strane

Podaním rúk vpravo JUDr. Ing. Marián Karkuš, generálny riaditeľ NCHZ a Peter Král, predseda odborovej organizácie
a podpísaním KZ 2009-2012 spečatili kompromisný výsledok niekoľkomesačného úsilia.

V pozadí vyjednávací tím za zamestnávateľa NCHZ, zľava: Ing. M. Šuba - predseda predstavenstva, Ing. I. Šiagi - riaditeľ
úseku realizácie investicií a údržby, Ing. J. Vráblová - vedúca odboru ľudských zdrojov, Ing. P. Šimko - vedúci OPaM.

Foto: P. Hudec

Dňa 28. mája 2009 v čase od
10.00 do 15.00 hod. pripravuje
Union zdravotná poisťovňa
v spolupráci s NCHZ, a.s. Nová-
ky „Deň zdravia.“

Meranie cholesterolu a krv-
ného tlaku a meranie BMI sa
uskutoční v zasadačke PVO
(podnikového výboru odbo-
rov).

Vážení zamestnanci, nevá-
hajte a príďte urobiť niečo pre
svoje zdravie! - rch -

Union zdravotná poisťovňa

Deň zdravia

Sústredenie ženskej
reprezentácie

Z výstavy
Fireco a Uniprotech

Stretnutie úvodným príhovorom
otvoril generálny riaditeľ NCHZ
JUDr. Ing. Marián Karkuš. Infor-
moval o cieľoch tohto stretnutia
v období hospodárskej krízy, záme-
roch spoločnosti, súčasných
majetkových pomeroch, ako i akti-
vitách smerovaných k naplneniu
týchto cieľov. Následne obchodný

riaditeľ Ing. Boris Huna poskytol
prehľad o dosiahnutých výsled-
koch predaja plastových profilov
a sidingu za predchádzajúci rok.

Po otvorení stretnutia pokračo-
val blok odborných prednášok.
Vedúci skupiny spracovania PVC

Desať alebo
šesťdesiat ?

Zo stretnutia odberateľov plastových profilov

Internova a Slovinyl Siding® ®

Dňa 21.5.2009 bol Hotel Kaskáda v Bojniciach dejiskom tradičné-
ho stretnutia odberateľov profilov Internova a Slovinyl Siding so
zástupcami útvarov NCHZ, bezprostredne zainteresovaných na rea-
lizácii týchto výrobkov.

® ®

pokračovanie na 3. strane
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PRACOVNO-PRÁVNE
NÁROKY

Zamestnávateľ ponechal v pô-
vodnom znení väčšinu výhod
zamestnancov. V prvom rade sú
to vzájomné vzťahy medzi zamest-
návateľom a odbormi, kde sú de-
klarované práva a povinnosti a pra-
vidlá vzájomnej komunikácie. V pra-
covnoprávnych nárokoch je to pre-
dovšetkým zachovanie doterajšej
dĺžky pracovného týždňa a rozsa-
hu pracovného voľna nad rozsah
Zákonníka práce, zachovanie úrov-
ne všetkých druhov tarifných
príplatkov a odmien pri význam-
ných pracovných a životných vý-
ročiach. Taktiež sa neznížila so-
ciálna starostlivosť. Bola zachova-
ná úroveň príspevkov zamestnáva-
teľa na doplnkové dôchodkové
sporenie, jednotýždňový ozdravný
pobyt na RS Chvojnica i všetky
náležitosti vyplácané zo sociálneho
fondu podľa pravidiel tvorby a pou-

dokončenie z 1. strany

V prvom rade chcem ubezpečiť
našich zamestnancov, že vedenie
spoločnosti vyvíja maximálne úsilie
pri hľadaní a aplikovaní všetkých
potrebných opatrení na zmiernenie
dopadov hospodárskej recesie na
našu spoločnosť. Všetky doteraz
prijaté opatrenia boli absolútne
nevyhnutné pre zvládnutie tejto
zložitej situácie.

Po výraznom dopade krízy na
ekonomiku podniku na prelome

rokov 2008 - 2009, sa vo februári
tohto roka podarilo stabilizovať hos-
podárenie spoločnosti. Za posled-
né tri mesiace naša spoločnosť
vykazuje veľmi vyrovnaný až mierne
sa zlepšujúci trend vo svojom hos-
podárení.

Pokiaľ budú opatrenia prijaté na
zmiernenie dopadov hospodárskej
recesie dostatočné, spoločnosť
neplánuje žiadne odstavovanie
výrob a ani hromadné prepúšťanie.

žitia sociálneho fondu na rok 2009.

Zamestnávateľ sa zaviazal pone-
chať úroveň základných platov na
súčasnej úrovni, o ďalšom vývoji
miezd sa začne rokovať v prípade
plnenia hospodárskeho plánu a vý-
sledkov za 1. polrok 2009. V od-
meňovaní práce nadčas došlo k di-
ferenciácii príplatkov, keď neriziko-

MZDY
vé práce sú odmeňované 30%
a rizikové 35% priemeru pre pra-
covnoprávne účely. Tiež bolo
dohodnuté zníženie plateného pra-
covného voľna pri návšteve leká-
ra, sprevádzaní rodinného prísluš-
níka i poskytnutie voľna pracujúcim
ženám. Stále je to však nad úrov-
ňou zákona i nad úrovňou kolektív-
nej zmluvy vyššieho stupňa.

Ing. Pavel Šimko

ODSTUPNÉ a ODCHODNÉ

ODMENY

Kompromis bol dosiahnutý
i v riadení poskytovania odstupné-
ho a odchodného. Odstupné nad
úrovňou Zákonníka práce je dife-
rencované v závislosti od odpraco-
vaných rokov a môže dosiahnuť až
šesť násobok priemerného mesač-
ného zárobku zamestnanca. V prí-
pade dohody zamestnávateľa a za-
mestnanca je možné oproti záko-
nu zvýšiť i odchodné.

Boli zvýšené odmeny za pracov-
nú pohotovosť mimo pracoviska
v pracovný deň (0,40/h) i v deň pra-
covného pokoja (0,50/h). Pri pre-
kročení 100 hodín na základe
dohody zo zamestnancom sa pos-
kytuje vyššia sadzba odmeny.

Kolektívna zmluva je zverejnená
na internetovej stránke Nováckych
chemických závodov a je prístupná
každému zamestnancovi.

ved. OPaM

Zamestnanci sa pýtajú. Hospodárska kríza pokračuje, čo
čaká pracovníkov NCHZ v ďalšom období? Budú sa odsta-
vovať niektoré prevádzky? Koľkých zamestnancov sa dotkne
„70 %“? Nehrozí prepúšťanie?

Výsledok hospodárenia spo-
ločnosti pred zdanením na mesiac

bol naplánovaný vo výške
. Skutočnosť pred-

stavuje stratu ,

marec
-754,8 tis. EUR

404,8 tis. EUR čo je

oproti plánu lepší výsledok o 350,0
tis. EUR. Celkové podnikové výno-
sy boli v porovnaní s plánom vyššie
o 546,3 tis. EUR. Pozitívne ich
ovplyvnili najmä zmena stavu
vnútroorg. zásob o + 833,9 tis.
EUR. Podnikové náklady boli
vyššie oproti plánovanej hodnote
o 193,6 tis. EUR, keď náklady na
služby boli nižšie o 155,2 tis. EUR
a spotreba materiálu, energií a ost.
neskl. dodávok vyššia o 556,8 tis.
EUR. Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti bol v po-
rovnaní s plánom lepší o 280,9 tis.
EUR a výsledok z finančnej činnos-
ti bol v porovnaní s plánom lepší
o 69,1 tis. EUR.

Výsledok hospodárenia pred
zdanením pred-od začiatku roka

stavuje hodnotu
, čo je

Výsle-
dok hospodárenia z hospodárskej
činnosti je horší v porovnaní s jeho
plánovanou hodnotou o 729,7
tis. EUR a výsledok z finančnej čin-
nosti je lepší o 592,4 tis. EUR.

Celkové podnikové výnosy boli
vyššie oproti plánu o 363,7 tis.
EUR, čo ovplyvnili najmä tržby za
vlastné výrobky a služby + 412,8
tis. EUR, zmena stavu vnútroorg.
zásob 19,9 tis. EUR. Celkové
náklady spoločnosti bez dane
z príjmu sú vyššie o 501,0 tis. EUR,
najmä z dôvodu nárastu nákladov
na materiál, energie a ostatné
neskladovateľné dodávky oproti
plánu o + 2 272,8 tis. EUR, pokle-
su nákladov na služby o 499,5 tis.
EUR.

- 3 017,9 tis.
EUR oproti plánu horší
výsledok o 137,3 tis. EUR.

Aké hospodárske výsledky vykazuje NCHZ za 1. štvrťrok 2009?

Kolektívna zmluva 2009 - 2012 podpísaná

Vyjednávací tím za zamestnancov NCHZ v zastúpení členov základnej organi-
zácie odborov. Foto: P. Hudec

Otázka pre generálneho riaditeľa JUDr. Ing. Mariána KARKUŠA

Otázka pre ekonomickú riaditeľku Ing. Gabrielu KORCOVÚ

V priebehu mesiacov január -
máj 2009 rôzne vzdelávacie akti-
vity absolvovalo 2 229 zamest-
nancov, z toho v rámci akciovej
spoločnosti 2 132 zamestnan-
cov. Najväčšia pozornosť bola
venovaná odbornej príprave a pe-
riodickým školeniam a skúškam,
t.j. k získaniu resp. udržaniu
osobitnej odbornej spôsobilosti
v zmysle platnej legislatívy.

Z celkového počtu vyškole-
ných zamestnancov bolo odbor-
nými pracovníkmi oddelenia
bezpečnostnej a požiarnej pre-
vencie, odboru logistiky a odboru
informačných technológií vyško-
lených 1 995 zamestnancov,
z toho odbornými pracovníkmi
odd. BPP takmer 1 850
zamestnancov.

Finančné náklady, zahrňujúce
účastnícke poplatky za školenia
realizované externými organizá-
ciami predstavovali čiastku
9 715,-

V priebehu prvého polroka
naša spoločnosť, na základe pred-
ložených projektov, získala ďalšie
oprávnenia vydané v zmysle
platnej legislatívy na vykonávanie
výchovy a vzdelávania osôb na
opravy technických zariadení
zdvíhacích, viazačov bremien a na
obsluhu motorových vozíkov.
Jednotlivé oprávnenia nám boli
vydané Národným inšpektorátom
práce v Košiciach.

ved. odd. personalistiky

�.

PhDr. Mária Oršulová

Stalo sa ...
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Ubehol rok od úspešného
absolvovania recertifikačného audi-
tu systému environmentálneho
manažérstva a vydania certifikátu.
V marci 2009 certifikačná spoloč-
nosť SGS Slovakia, s.r.o. vykonala
v NCHZ následný audit, v rámci
ktorého boli preverené vybrané pro-
cesy. Počas dvoch dní boli z hlav-
ných procesov cieľom auditu pro-
cesy Výroba chladov a tlakového
vzduchu a Výroba karbidových
odsírovacích zmesí. Z podporných

procesov proces Údržba a proces
Ochrana životného prostredia.

U zmocnenca vedenia NCHZ
pre EMS bola vykonaná kontrola
plánovania systému, interných audi-
tov, nápravných a preventívnych
opatrení.

Následný audit dopadol úspeš-
ne. Počas auditu nebola zistená
žiadna nezhoda s postupmi defino-
vanými v rámci zavedeného systé-
mu, ktorá by vyžadovala stanovenie
nápravného opatrenia. Pre vylep-

šenie niektorých zavedených
postupov audítorka definovala tri
odporúčania. Všetky sa týkali
oblasti kalibrácie meradiel a zaria-
dení. V rámci záverečného vyhod-
nocovania audítorka konštatovala
funkčnosť systému a jeho zhodu
s normou ISO 14 001:2004.

Za úspešný priebeh auditu patrí
poďakovanie všetkým, ktorí sa prí-
pravy auditu a jeho úspešného prie-
behu zúčastnili.

, odbor OŽPRNDr. M. Danišová

Ing. Ján Koreň informoval odbera-
teľov o uskutočnených typových
skúškach na balkónové a vchodo-
vé dvere zo 4-komorového systé-
mu Internova . Vo svojej prednáš-
ke sa dotkol aj témy farebnej stá-
losti a húževnatosti, ako aj možnos-
tí ďalšieho vývoja okenných profi-
lov. Záver venoval farebnej stálosti
fasádneho systému Slovinyl
Siding . Produktový manažér pre-
daja profilov a sidingu Ing. Milan
Hudec sa vo svojej prednáške
zameral na technické a obchodné
novinky v oblasti spolupráce a pre-
daja fasádneho systému Slovinyl
Siding . V druhej časti poskytol rov-
naký pohľad i na systém okenných
profilov Internova . Poukázal na
parametre a prednosti pri zabez-
pečení optimálnej energetickej
bilancie, zvukovoizolačných vlast-
ností, optimálneho spôsobu výme-
ny vzduchu, statických a dilatač-
ných požiadaviek i kvalitného osa-
denia v stavebnom objekte. Osobi-
tým bolo vystúpenie Prof. Ing. Anto-
na Puškára PhD. zo Stavebnej

®

®

®

®

fakulty STU Bratislava na tému
výsledkov experimentálneho ove-
renia tepelnoizolačných vlastností
PVC okien. Vo svojom vystúpení
pán profesor apeloval na správny
výber a kvalitné osadenie otvoro-
vých výplní. Užitočnou a hlavne
motivačnou časťou stretnutia pre
odberateľov bola v nemalej miere
aktuálna téma štátnej podpory na

zatepľovanie bytových domov vo
vystúpení externého spolupracov-
níka NCHZ Štefana Horňáčka
a téma rekonštrukcie verejných
budov vo vystúpení Ing. Igora Zora-
da zo spoločnosti OHL Pozemné
stavby, a.s., Bratislava. Na záver
stretnutia oslovil účastníkov stret-
nutia Ing. Miroslav Šuba, predseda
predstavenstva NCHZ, ktorý im
poďakoval za vernosť a dlhoročnú
spoluprácu.

Počas recepcie boli v neformál-
nych osobných rozhovoroch mapo-
vané podnety pre ďalšie technické
a obchodné smerovanie profilové-
ho systému Internova a Slovinyl
Siding . Tieto by mali byť využité
pri prekonávaní následkov hospo-
dárskej krízy, ktorú pocítili všetci
výrobcovia okien a stavebné firmy
na znížení zákaziek a naša firma
na znížení predaja produktov
spracovania PVC. Veríme, že
spoločným úsilím dosiahneme
opätovné naštartovanie predaja
profilov a sidingu na rekordnú úro-
veň, ktorú sme dosahovali v prvej
polovici roku 2008.

®

®

S. R.
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Vážení spolupracovníci
a čitatelia

NOVÁCKEHO CHEMIKA !

NOVÁCKY CHEMIK oslavu-
je svoje 10. výročie jeho vydá-
vania. Ale vlastne ako to
presne bolo? Desať alebo
šesťdesiať?

ZÁVODNÝ ZLEPŠOVATEĽ

CHEMOKOLEKTÍV

NOVÁCKY CHEMIK

Ľubica WALOVÁ

NOVÁCKY CHEMIK začal
písať svoju históriu už v roku
1950. Prvé číslo závodného
časopisu vyšlo pod názvom

,
ktorý vychádzal ako mesačník
vo formáte A4, za redigovania
Jána Balkovica, Ladislava
Kotouleka, Aladára Kaliského,
Františka Géczyho.

Prvého decembra 1950 je
časopis premenovaný na

, ktorý
vychádza ako 14-denník a zod-
povedným redaktorom bol Fran-
tišek Géczy.

Medzi prvých dopisovateľov
sa radia súdruhovia Štefan Nie-
derland, František Daubner, R.
Svaček, Rudolf Leták, Eva Jelu-
šová, Jozef Kaiser, Ing. Dostraši-
l, Ladislav Hromádka, Jozef Pri-
vitzer, Valent Kabatiar, Jozef
Mužík, Jozef Beňadik, Ján Sta-
nčík, Viera Ballayová, Jozef Va-
niak, Ján Beniak, Viktor Keblúš-
ka, Andrej Ďurina.

Od 1. augusta 1952 je závod-
ný časopis premenovaný a ne-
sie názov

.
Odvtedy sa jeho názov nemenil.

V roku 1989, v roku „nežnej
revolúcie“ podnikový časopis
zaniká a v apríli 2000 začína
pokračovať v zachytávaní diania
a písania histórie NCHZ. V roku
2004 NOVÁCKY CHEMIK sa
zmenil na mesačník regionál-
nych zaujímavostí, kedy zmenil
úpravu, rozsah i zameranie a dis-
tribuovaný je aj do domácností
mesta Nováky.

Našou ambíciou je, aby každý
z Vás našiel v „chemikovi“ nie-
čo zaujímavé, čo ho poinformu-
je, obohatí a pobaví. Oceníme aj
spätnú väzbu s Vami, našimi čita-
teľmi. Budeme radi, ak nám napí-
šete Vaše pripomienky, námety
na články i Vaše dojmy z časopi-
su. Ide o najlepší komunikačný
nástroj, ktorým môžeme zlepšiť
obchodné a spoločenské vzťa-
hy. Veď každá moderná firma
má záujem komunikovať s verej-
nosťou.

Desať
alebo

šesťdesiat?

Audit systému environmentálneho manažérstva

Zo stretnutia odberateľov plastových profilov

Internova a Slovinyl Siding® ®

dokončenie z 1. strany

Pohľad na účastníkov stretnutia odberateľov. Foto: sr

Profesor Puškár zo Stavebnej
fakulty STU Bratislava vystúpil s té-
mou "Výsledky experimentálneho
overenia tepelnoizolačných vlastností
PVC okien."
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BLAHOŽELÁME
20 rokov práce

25 rokov práce

40 rokov práce

50 rokov veku

55 rokov veku

60 rokov veku

Milan JÁNOVSKÝ (z.karbid)
Roman BESEDA (z.chémia)
Zlatica BUDZÁKOVÁ (ORK)

Vladimír KOLESNÁČ
(ASRTP)

Dušan RIZIKY (OCN)

Ján ŽIŠKO (ASRTP)

Anton MIŠTUNA (OSS)
Ľubomír BAKUS (OSS)
Ján MARTINKA (z.plasty)
Milan BOLCHA (z.plasty)
Peter ŽIFČÁK (z.plasty)

František ŠPÁNIK (z.plasty)
Marián BOBOK (OIV)
Emília SÚKENÍKOVÁ

(z.karbid)
Ing. Vladimír JANČICH

(OSÚ)
Štefan PETRISKA (OSS)
Eva PROCYKOVÁ (OIT)
Otília BARTOLENOVÁ

(OCN)
Alojz DIVÉKY (LARF NOVA)
Miroslav ŠŤASTNÝ (NCHZ

Energetika)

Anton SRNA (ASRTP)
Valéria GAVLIAKOVÁ (OTR)

Stanislav CACHOVAN
(OSS)

Vladimír PERNIŠ (z.plasty)
Vladimír PAULÍK (z.chémia)

Jozef GÉCZY (OSS)
Jozef BILKA (z.plasty)

Michal FÁBRY (ASRTP)

Vladimír BITTARA (z.chémia)
Stanislav JAKUBIS

(z.karbid)
Pavel KRŠKO (z.karbid)

Ing. Michal DONOVAL (OIT)
-rch-

Na výstave sa prezentovali naši
aj zahraniční výrobcovia hasičskej
techniky, hasičských zariadení,
hasičských technológii hasenia
požiarov, likvidácie mimoriadnych
situácii a ekologických havárii, vý-
robcovia EPS, stabilných a polo-
stabilných zariadení používaných
pri činnostiach so zvýšeným ne-
bezpečenstvom požiaru a možnos-
ťou vzniku mimoriadnej situácie,
komunikačných sytémov a komu-
nikačných zariadení používaných
v prevádzke bez ochrany a komuni-
kačné zariadenia a technológie
používané v prevádzke so zvýše-
ným stupňom ochrany, zariadenia
a materiály používané pri záchrane
osôb z výšok a hĺbok, pomôcky
používané pri poskytovaní predle-
kárskej prvej pomoci, ochranné
pomôcky pre hasičov používaných
pri likvidácii požiarov a ostatných
mimoriadnych situácii vrátane
ochranných pomôcok protiplyno-
vej služby a ochranných pomôcok
používaných vo všetkých druhoch
výroby.

Praktické ukážky likvidácie havá-

rií na cestných komunikáciách,
záchrany osôb z výškových budov,
likvidáciu požiarov a mimoriadnych
situácií vo výškach pri nedostup-
nosti a možnosti likvidácie takejto

V dňoch 14.5. až 16.5.2009 sa na výstavisku v Trenčíne uskutočnila
výstava hasičskej techniky a hasičského materiálu a prezentácia
hasičských činností pod názvom Fireco spolu s prezentáciou a výsta-
vou ochranných pomôcok pod názvom Uniprotech.

Merania sú zamerané na miesta
pod elektródami, čo sú najexpono-
vanejšie časti dna pecí. Tieto mies-
ta sú nepretržite sledované sníma-
ním teploty výmurovky. Na základe
aj týchto meraní bolo pred niekoľ-
kými rokmi upravené lepšie vede-
nie prúdu chladiaceho vzduchu
pod dnom pecí, čo určite viedlo
k predĺženiu ich životnosti. Merania
sú potrebné nielen z dôvodu dia-
gnostiky stavu tepelne najviac
exponovaných častí pecí ale aj
z dôvodu zabezpečenia bezpečné-

ho prevádzkovania pecí.
Na základe požiadavky závodu

karbid sa pripravujeme aj na vyko-
návanie meraní teploty v elektóda-
ch, ktoré sa bude vykonávať z dôvo-
du preverenia možnosti prechodu
na iný druh elektródovej hmoty,
u ktorej sa predpokladá aj ekono-
mický prínos. Meranie je špecificky
odlišné od bežného merania teplo-
ty tým, že sa bude vykonávať špe-
cialnymi plášťovými termočlánkami
priemeru 3mm a dĺžky až 16m typu
"K" NiCr-Ni.

Meranie bude náročné nielen
z dôvodu zvýšeného mechanické-
ho namáhania termočlánkov,
nakoľko budú niekoľko násobne
zasúvané a vysúvané do vodiacich
trubiek ale aj z dôvodu možného
ich poškodenia, prepálenia, pre-
tože budú zasúvané do určenej
vzdialenosti a pri malej nepozor-
nosti môže dôjsť k dotyku s rozta-
veným karbidom, čo by spôsobilo
ich poškodenie.

Dúfame, že merania sa nám spo-
ločnými silami spolu s pracovníkmi
závodu karbid podarí vykonať
a merania im pomôžu pri vyhodno-
tení vhodnosti novej elektródovej
hmoty.

J.Š.

Oddelenie meracej a regulačnej techniky (MaRT) v spolupráci so
Slovenskými elektrárnami a Atomovými elektrárnami Mochovce a.s.,
zabezpečuje pravidelné termovízne merania dna a odpichových otvo-
rov karbidových pecí, ktoré poskytuje pracovníkom závodu karbid infor-
máciu o tepelnom zaťažení a izolačnom stave výmurovky.

REMESELNÍCI

ZMIZLI, KAŽDÝ JE

MANAŽÉR.

udalosti z vnútra výškovej budovy
zabezpečovali a vykonávali prísluš-
níci HaZZ.

Na výstave sa zúčastnila okrem
iných výrobcov a dodávateľov zo
Slovenska a zahraničia aj HBZ
z Prievidze, ktorí sa prezentovali
záchranou osôb a likvidáciou mimo-
riadnych udalostí v banskom diele
pod úrovňou terénu.

Zo ZHÚ našej a.s. sa výstavy
zúčastnili 2 zamestnanci, ktorých
cieľom bolo získať informácie,
poznatky a vedomosti o ochran-
ných pomôckach a zariadeniach
protiplynovej hasičskej služby,
nových progresívnych metódach
a možnostiach hasenia požiarov
a likvidovanie mimoriadnych uda-
lostí všetkých druhov vo výrobe
a na technológiách v chemickom
priemysle, vrátane záchrany osôb
postihnutých a zranených v che-
mickom priemysle, získať informá-
cie a možnosti o nových hasič-
ských vozidlách všetkých druhov
používaných pri likvidáciách požia-
rov, mimoriadnych udalostí a zá-
chrany osôb.

, veliteľ ZHÚIng. M. Mališka

Realita dneška

Snažíme sa vykonávať kvalitné služby

Pravidelné termovízne merania

Výstava Fireco a Uniprotech v Trenčíne

Ukážka nových hasičských vozidiel na záchranu osôb z výšok a výško-
vých budov. Foto: P. Hudec

Ukážka nadstavby hasičskej techniky na likvidáciu mimoriadnej udalosti.

Pes "záchranár" cvičený na vyhľa-
dávanie zavalených a zasypaných
osôb.
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V tomto mesiaci ukončili pre-
ložku železničnej trate medzi
Košom a Novákmi. Preto na deväť
dní museli prerušiť dopravu na
pôvodnej železničnej trati. Dopravu
cestujúcich z Prievidze do Novák
a späť podľa vlakového cestovné-
ho poriadku zabezpečovali auto-

busmi.
V tomto mesiaci ešte musia

ukončiť terénne úpravy brehov vod-
ných tokov Nitry a Handlovky, ktoré
v marci presmerovali do nových
korýt. Zostáva ešte prepojiť vyso-
kotlakový plynovod a dokončiť úpra-
vy terénu a prístupových ciest.

Práce na povrchu je nutné ukončiť
do konca júna, aby v októbri tohto
roka mohli baníci začať s ťažbou
uhlia v 11. ťažobnom úseku, kon-
štatovala hovorkyňa HBP Adriana
Siváková. Uviedla, že v podzemí
súbežne razičské kolektívy budujú
potrebné banské chodby na prí-
pravu prvého stenového porubu.
Štyri partie razičov už vyrazili
takmer 900 bežných metrov ban-
ských diel.

Príprava nových ťažobných
kapacít v Bani Nováky je najväčšou
a zároveň aj najnáročnejšou inves-
tíciou v uhoľnom baníctve na Slo-
vensku za posledných približne 40
rokov. Nadväzuje na pôvodný pro-
jekt sprístupnenia zásob na novác-
kom uhoľnom ložisku z obdobia
80-tych rokov. Ide o modifikovaný
variant maximálne využívajúci exis-
tujúce banské diela, bez nutnosti
budovania nových zvislých šácht
na povrchu. Predpokladané inves-
tičné náklady, vrátane investícií
v podzemí a na povrchu, sú vo
výške 36. 513.310 eur (1,1 miliar-
dy korún). Text a foto: (prš)

Príprava nových ťažobných kapacít Bane Nováky, 11. ťažobného poľa,
pokračuje podľa harmonogramu pri uvoľňovaní povrchovej zástavby
i v podzemí. Práce na vyvolaných povrchových investíciách, ktoré sú
zásadnou podmienkou dobývania hnedého uhlia v podzemí nového
ťažobného poľa v súčasnosti už finišujú.

Na 1146 metrov vysokej Magure, druhéhom najväčšom vrchole
Strážovských vrchov, oslávilo dnešný Deň víťazstva nad fašizmom vyše
500 turistov, obyvateľov deviatich okolitých podhorských obcí.

Napriek tomu, že XVI. ročník
Medzinárodného festivalu duchov
a strašidiel, ktorý v Bojnickom
zámku na prelome apríla a mája pre-
biehal desať dní a patril medzi naj-
strašidelnejšie, návštevníkom sa
strašenia videlo málo. Na hodno-
tiacich anketových lístkoch, ktoré
po prehliadke zámku vypisovali, sa
táto pripomienka vyskytovala
najčastejšie. A to aj napriek tomu,
že časť zámockých komnát bola
zatemnená a návštevníci nevedeli
čo ich kde čaká. Prekvapene kon-
štatovala manažérka tamojšieho
múzea Petra Gordíková. Podľa nej
to znamená, že ľudia chcú kúsok
hrôzy na vlastnej koži.

Zámok navštívilo vyše 21 tisíc
ľudí. Boli medzi nimi nielen návštev-
níci z rôznych kútov Slovenska, ale
aj Litvy, Ukrajiny, Rumunska, Čes-
kej republiky, Nemecka a ďalších
krajín. Nevadilo im, že museli často
čakať na vstup do zámku aj nie-
koľko hodín. V ňom sa pod hrozi-
vým názvom Besnota, opakovane,
každých osem až desať minút, v jed-
notlivých komnatách a na nádvo-
riach, odohrával ukrytý príbeh
panovníka, Matúša Čáka Trenčian-
skeho. Bol to pravdepodobne
krutý a neľútostný veľmož, o ktorom
sa zachovalo málo informácií z jeho
súkromného života. V príbehu
preto nechýbal okultizmus a vyvo-
lávanie ducha Matúša Čáka a niek-
torých jeho príbuzných a blízkych
spolupracovníkov. Aj za pomoci
návštevníkov, ožívali duchovia, zám-
kom sa ozývalo zavýjanie a rev bes-
ných psov, trolov a iných nadpri-
rodzených bytostí, ktoré Čákovi
pomáhali, ale útočili aj na divákov.
Nechýbali výjavy ako Čák učí
svojho syna zabíjať (na snímke), či
stretnutie so skutočnou historickou
postavou kardinálom Gentilisom,
ktorý Matúša Čáka exkomunikoval
z cirkvi.

V scénkach účinkovalo takmer
sto hornonitrianskych divadelných
ochotníkov a asi desiatka kompar-
zistov a maskérov. (prš)
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Nenáročnú, asi desaťkilometro-
vú trasu zo všetkých smerov absol-
vovali aj starostky a starostovia
obcí. V malom sedle pod Magurou
na Rovni, kde je turistická chata,
účastníkov čakalo prekvapenie.
Okrem rozvoniavajúceho guláša, aj
dychovka Maguranka z Kanianky
pod vedením kapelníka Jozefa
Baláža.

Prvý spoločný výstup na Maguru
pred tromi rokmi zorganizovali
turisti z Lazian. Ako vysvetlil Karol
Boško, starosta tejto obce s mimo-
riadne aktívnymi obyvateľmi, v ďal-
šom ročníku sa k nim pridala su-
sedná Poruba a vlani sa rozhodli
osloviť aj ďalšie dediny, pre ktoré je

Magura spoločným symbolom. Sta-
rostka Poruby Helena Čavojská si
takéto neformálne stretnutie obča-
nov zvlášť pochvaľovala. Počasie
sa vydarilo, nálada bola vynikajúca.
Podľa nej, týchto deväť obcí má
spoločnú nielen Maguru, ale aj po-
dobné problémy, ktoré samosprá-
va a občania musia riešiť. Bola to
však predovšetkým príležitosť na
neformálne upevnenie, alebo nad-
viazanie vzájomných priateľských
vzťahov, čo je základom pre ďalšiu
všestrannú spoluprácu. Na stret-
nutí sa zúčastnili aj obyvatelia obcí
z druhej strany pohoria Chvojnice,
Nevidzian, Kocúrian, Šútoviec
a Temeša. Text a snímka: (rmš)

Baníci na razenie nových chodieb využívajú výkonnú techniku.

V Základnej umeleckej škole
(ZUŠ) v Novákoch vrcholí školský
rok. Absolventské koncerty žiakov
spolu s výstavou výtvarného odbo-
ru sa uskutočnili 19. a 20. mája
2009, absolventské skúšky budú
9. - 10. júna. Slávnostné vyradenie
na absolventov čaká 12. júna
2009 v KCMN. Riaditeľka ZUŠ
Nováky Zdenka Duchoňová je spo-
kojná, veď jej zverenci opäť dosiahli
viacero ocenení. „Nedávno sme
usporiadali už štvrtý ročník
nesúťažnej prehliadky súborov
populárnej modernej a tanečnej
hudby. Tento rok sme mali 11
účastníkov, dokonca prišiel súbor
až z Košíc. Zloženie súborov bolo
pestré, od folku, rocku, popu po
country a dychové nástroje.“
Napriek tomu, že prehliadka je
nesúťažná, primátor mesta Nováky
venoval do súťaže ceny. Tie za
dobré výkony získali súbory z Raj-
ca, Bánoviec nad Bebravou a tre-
tia ostala doma.

Škola má dnes 337 žiakov v šty-
roch umeleckých odboroch. Ako
povedala riaditeľka Z. Duchoňová,
od nového školského roka sa ich
počet zvýši. „V okolitých obciach
Kamenec pod Vtáčnikom, Nitrian-
ske Sučany, Nitrica a Dolné Veste-
nice plánujeme otvoriť detašované
triedy. Nimi chceme vyjsť v ústrety
práve tým menším žiakom, ktorí
nemôžu dochádzať do Novák z rôz-
nych dôvodov.“ Podporu rozšíre-
niu školy vyslovil zriaďovateľ
mesto Nováky aj starostovia
dotknutých obcí. Deti budú vyučo-
vať pedagógovia ZUŠ.

- Erik Kližan -

Príprava 11. ťažobného poľa Bane Nováky pokračuje podľa harmonogramu

Baníci razia nové chodby

ZUŠ otvorí pobočky Oslavovali na Magure

zámok
Strašidelný
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niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

Popruh

Obracal

Indián

Vylúštenú tajničku vystrihnite, vyplňte svoje meno a adresu a vhoďte do schrán-
ky na hlavnej vrátnici alebo vo vestibule podnikového stravovacieho zariadenia
pod názvom " .KRÍŽOVKY" do 15. 06. 2009

Meno a priezvisko :

Adresa (Pracovisko):

Tajnička z č. 5/2009 znie:

3  x  Žlté  tričko NCHZ

Výhercami sa stávajú:
- Dana BLAHOVÁ (inf.hlav.brán.)
- Marta ADAMCOVÁ (OL)
- Slavomír PETRÁŠ (z.ch.)

Vyhodnotenie krížovky z č. 4/2009

Nie
(ang.)

Klasická fašírka

Grécka fašírka

Mleté mäso (500g hovädzieho
a bravčového mäsa) spojíme s 2
nakrájanými a namočenými starší-
mi žemľami, 2 vajcami, 1 nadrobno
nakrájanou cibuľou, 2 strúčikmi
cesnaku, mletým čiernym korením
a so soľou. Podľa potreby môžeme
zmes ešte zahustiť strúhankou.
Z vymiešanej zmesi vytvoríme ob-
dĺžnik, do stredu umiestnime 2
alebo 3 vajcia a sformujeme do val-
čeka. Fašírku pečieme na pomas-
tenom alobale, na plechu, vo štvor-
covej forme alebo na pekáči pri tep-
lote 200°C asi 40 minút.

Pomleté hovädzie mäso vymie-

ŠPZ
Senice

Inak
pove-
dané

„Chemik varí a pečie“

šame s vajcami, nakrájanými namo-
čenými žemľami, čiernym korením
a so soľou. Do pripravenej zmesi
dáme na kocky nakrájaný starý syr,
sušené oregano, nakrájanú cibuľu,
píniové oriešky a nasekanú petržle-
novú vňať.

Mleté jahňacie alebo hovädzie
mäso zmiešame s vajcami, nadrobno
nasekanou cibuľou, mletým čiernym

Orientálna fašírka

Žltý
kov

Výrazne
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Znenie: "Pre toho kto chce, nič nie je ťažké."
Ceny si môžete vyzdvihnúť na

č.t. 4663. Gratulujeme!
Ostatní neváhajte a zapojte sa

do súťaženia ! (ľw)

Na plátky nakrájaná sekaná (fašírka) je vynikajúca nielen ako hlavné jedlo, ale aj ako súčasť
studenej misy. Ponúkame vám niekoľko receptov na Klasickú, Grécku, Orientálnu fašírku a na

Fašírku so špenátom a syrom.
Tešíme sa na vaše zaujímavé recepty a oceníme vás kovovou súpravou na ovocie.

Rady chemikov navždy opustili:

Emília HAGAROVÁ

Štefan ŠIMORA

Jozef KOREŇ

Tomáš SUDRA

17.04.2009 vo veku 78 rokov

24.04.2009 vo veku 83 rokov

28.04.2009 vo veku 71 rokov

30.04.2009 vo veku 86 rokov
-rch-

Navždy nás opustili

Náter

Listn.
strom

Budova

YLO
ASA
AKA

Zatýkač

korením a so soľou. Pridáme ešte
prelisovaný cesnak, hrozienka, na-
sekané mandle, mletú rascu a mle-
té čili korenie.

Zmes mletej bravčoviny a ho-
vädziny spojíme s namočenými
žemľami, vajcami, cibuľou, čiernym
korením a so soľou. V miske
zmiešame listový špenát so syrom
cottage, soľou a čiernym korením.
Zo zmesi mletého mäsa vytvoríme
na alobale štvorec, do stredu dáme
špenátovú zmes a pomocou alo-
balu mäso zrolujeme do fašírky.
Pred dopečením posypeme strú-
haným eidamom.

Fašírka so špenátom
a syrom

Druh
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ruky

1. časť
tajničky

3. časť
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Dňa 24.mája 2009 uplynulo
15 rokov, kedy nás navždy opustil

drahý manžel, otec, starý otec

z Novák.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.

Manželka Žofka, dcéry Elenka a
Marta so svojimi deťmi a vnúčatami.

Ján MÚDRY

„Žiješ a budeš navždy žiť v našich
srdciach a spomienkach.“

Spomienka



7

V týchto dňoch sme si pripome-
nuli ukončenie druhej svetovej voj-
ny. Aj v Novákoch vojnové udalosti
spôsobili rozvrat v spravovaní obec-
ných záležitostí. Prvé zasadnutie
novo ustanoveného 24-členného
Miestneho národného výboru
(MNV) v Novákoch sa uskutočnilo
až 17. mája 1945.

Členovia MNV pod vedením
predsedu MNV Jozefa Svitka v ten
deň prijali 24 uznesení. Schválili
žiadosť o autokoncesiu Jozefa Ba-
lúcha, pridelenie obchodnej miest-
nosti Eduardovi Gabašovi, dobroz-
danie k sobášu Štefana Hagaru
a prevádzkovanie predajne tabaku
krčmárovi Valentovi Vidovi. Schvá-
lili aj snahu riaditeľstva dievčenskej

Kalendárium
1.6.1999

3.6.1919

3.6.1994

4.6.1849

7.6.1959

8.6.1969

10.6.1494

11.6.1814

15.6.1924

15.6.1954

16.6.1929

17.6.1959

18.6.1924

19.6.1924

20.6.1904

21.6.1684

23.6.1904

23.6.1919 -

24.6.1479

24.6.1819

25.6.1939

27.6.1489

27.6.1969

29.6.1849

30.6.1739

30.6.-1.7.1924

- zomrel Augustín Záň,
kňaz, národovec, spisovateľ, naro-
dil sa v Prievidzi, pôsobil v Nová-
koch

- vznikli potravné družstvá
v Koši, Nedožeroch a Lazanoch

- zomrel Pavol Strauss,
básnik, prozaik, prekladateľ, nútene
internovaný v Novákoch

- zomrel v Prievidzi Hiero-
nym Nečei, prírodovedec, encyklo-
pedista, narodil sa v Oslanoch

- zomrel Ján Novák, práv-
nik, verejný činiteľ, narodil sa a pô-
sobil v Prievidzi

- odhalená pamätná ta-
buľa Karolovi Antonovi Medvecké-
mu v Bojniciach

- Ján a Štefan Zápoľskí
získali bojnické panstvo

- narodil sa v Novákoch
Adolf Majténi, kanonik, pedagóg,
historik

- založený hasičský zbor
v Podhradí

- zomrel Ondrej Kal-
mančok, náboženský spisovateľ,
redaktor, pôsobil v Handlovej

- narodil sa v Hornom
Kamenci Viliam Fábry, učiteľ, kult-
úrno-osvetový pracovník

- Bojnice získali štatút
kúpeľného mesta

- narodil sa Július Cirák,
VŠ prof., jadrový fyzik, pedagóg,
pôsobil v Novákoch

- založený dobrovoľný
hasičský zbor v Opatovciach nad
Nitrou

- narodil sa František
Fackenberg, architekt, múzejník,
pôsobil v Bojniciach

- narodil sa Ján Blasius,
spisovateľ, hymnológ, pôsobil v Di-
viackej Novej Vsi

- Zemianske Kostoľany
postihla povodeň

narodil sa Ľudovít
Štrompach, akademický maliar,
múzejník, pôsobil v Bojniciach

- zemepáni Nofriovci
založili oltárnictvo sv. Antona pri
kostole v Bojniciach

- narodil sa Ján Gútta,
kňaz, národovec, pôsobil v Breza-
noch

- vzniklo Družstvo na tex-
tilné odpadky v Hornom Kamenci

- kráľ daroval bojnické
panstvo Jánovi Korvínovi

- odhalený pamätník
Vavrinca Benedikta v Nedožeroch
Brezanoch

- zomrel Ondrej Balvon,
kňaz, národovec, pôsobil v Divia-
koch n/Nitr. a Valaskej Belej

- narodil sa v Zemian-
skych Kostoľanoch Ladislav Kosto-
láni, generál, zomrel v rodisku

- aukcia umelec-
kých predmetov z pozostalosti gró-
fa Jána Pálfiho z Bojníc

meštianskej školy v Novákoch na
rozšírenie jej obvodu, „aby tú mohli
navštevovať aj chlapci miestni aj
z okolia“. Pri tejto škole mala byť
otvorená i dvojročná obchodná
škola, keďže „obyvateľstvo v do-
hľadnej dobe vzrastie na 12-
15.000 duší“. Prešetrovala sa tiež
„národná a politická spoľahlivosť“
verejných činiteľov bývalého režimu
pôsobiacich v Novákoch.

Záporné stanovisko vyslovili čle-
novia MNV strážmajstrom Gašpa-
rovi Bokorovi, Ľudovítovi Ivanovi
a Jánovi Totovskému, učiteľke Alž-
bete Cicíkovej, správcovi školy
Jánovi Slávikovi a jeho manželke
Márii, ktorých navrhli z Novák pre-
ložiť. Naopak, osvedčenie o spo-

ľahlivosti bolo vydané Rozálii
Mňačkovej, sestričkám Notre
Dame Elígii Gáfforovej a Školastike
Filčákovej, Jozefovi Pálešovi, Klo-
tilde Mešinovej, Márii Konušovej,
strážmajstrom Vojtechovi Holecovi
a Pavlovi Uličnému, keďže proti nim
„nevyskytli sa námietky z hľadiska
politického a mravného“. Vieru
Somorovú a účastníkov odboja
Jozefa Barborku a Dominika Las-
tovku navrhli prijať do štátnych
služieb.

Zápisnicu z prvého zasadnutia
MNV v Novákoch podpísali pred-
seda MNV Jozef Svitok, vedúci
úradu Ladislav Polakovič a overo-
vatelia zápisu Ján Štanga a Ján
Čačko. - Erik Kližan -

zameranej na ochranu európ-
skych šeliem. Mačku divú cho-
vajú v zoo zatiaľ iba jednu, rysov
majú troch, ale dvoch vlani odsu-
nuli do zahraničných zoo. Vlkov
majú jediný pár, ale zatiaľ najviac
chovajú norkov európskych,
dovedna štyri páry, ktoré majú
každý rok mláďatá. Preto uvažujú
nad ich reintrodukciou do voľnej
prírody, pretože túto lasicovitú
šelmu začiatkom minulého sto-
ročia na Slovensku, kvôli jej kožu-
šine, úplne vyhubili, uviedol autor
projektu Vladimír Šrank.

Cieľom náučného chodníka je
návštevníkom zoo bližšie pred-
staviť a ochraňovať zvieratá, ktoré
v mnohých častiach Európy už
vyhynuli, ale u nás ešte žijú, hoci
sú ohrozené. Mnohí obyvatelia
Slovenska si to často neuvedo-
mujú, ale lepšie poznanie môže
prispieť k ich účinnejšej ochrane.
Jednotlivé panely pri voliérach
budú neskôr ešte doplnené
o zvukové záznamy v deviatich
jazykoch. Text a foto:(pre)

ZO SZZ v Novákoch Milan Šimo.
O úspechoch v súťaži v reze

ovocných stromov sme písali
minule. Organizácia dnes združu-
je 156 členov, z ktorých je 22 prí-
domových a až 134 zo štyroch
záhradkárskych osád. Pri príleži-
tosti 50. výročia vzniku organizá-
cie ju OV SZZ odmenil čestným
uznaním a pamätné listy dostali

najstarší členovia organizácie -
Anna Nevrlová, František Novák,
Ján Pančo, Milan Mokrý, Anton
Čačko a ďalší. „Na jeseň budeme
s OV SZZ organizovať v Nová-
koch okresnú súťaž O jablko
hornej Nitry a okresnú výstavu
ovocia, zeleniny a kvetov našich
organizácií,“ pozýva M. Šimo. Pri
svojej činnosti sa novácki záhrad-
kári môžu spoľahnúť na pomoc
mesta Nováky.

- Erik Kližan -

(Za hrsť histórie, LXII. časť)
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V Zoologickej záhrade Bojnice otvorili 1. mája novú turistickú sezó-
nu 2009 a návštevníkom zároveň slávnostne sprístupnili prvú časť
Náučného chodníka karpatskej fauny. Vybudovanie chodníka je
súčasťou európskeho systému záchrany ohrozených druhov zvierat
Natura 2000.

Chodník pozostáva zo štyroch
zastávok s informačnými panelmi
umiestnenými pri voliérach jed-
notlivých zvierat. V prvej etape je

to mačka divá, rys ostrovid, vlk
dravý a norok európsky. Je to záro-
veň príspevok k tohtoročnej celo-
európskej kampani, žijú tu s nami,

„V uplynulom roku sme mali
úspešných vystavovateľov Jozefa
Šimona s odrodou Šampión
a Milana Minárika s odrodou
Melodie, ktorí zvíťazili na celoslo-
venskej súťaži O najkrajšie jablko
roka. Tiež máme víťaza súťaže
Jablko hornej Nitry - Mariána Miš-
tinu, na treťom mieste skončil
Jozef Šimon, vysvetľuje predseda

Náučný chodník v zoo

Vojna skončila, život sa konsoliduje

Novácki záhradkári oslavujú
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ)

úspešne pracuje už 50 rokov. Svedčia o tom aj výsledky z minulého
roka.
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- mesačník regionálnych zaujímavostí, vydávajú Novácke chemické závody, a. s.
: Ľubica WALOVÁ. : Ing. Stanislava RAJCÍGELOVÁ, Ing. Darina GOGOVÁ, Ing. Vladimír JANČICH,

Ing. Jozef UHEREK. Novácke chemické závody, a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, tel.: 046/568-4663, fax: 046/568-9250,
e-mail: lubica.walova@nchz.sk.

Okresný úrad v Prievidzi, odbor regionálneho rozvoja a iných odvetvových vzťahov, pod registračným číslom EV - 978/08.
TIMAN SLOVAKIA, s.r.o., BOŠANY

Zadarmo pre zamestnancov NCHZ, NCHZ Energetika, a.s. a obyvateľov mesta Nováky. Nepredajné.

Ing. Emília Bošiaková.
Poradie na prvých troch

miestach je nasledovné:
1. Ing. Emília Bošiaková - OTR
2. Ing. Jana Baranová - ORK
3. Ing. Gabriela Mišeje - OTR

STOLNÝ TENIS

V súťaži žien odohrali odborárky
v šesť člennej skupine zápasy
každá s každou na dva víťazné sety.
Minuloročné prvenstvo obhájila

Športová komisia pri OV ZO NCHZ usporiadala v dňoch 17. apríla
2009 v telocvični ZŠ v Bystričanoch 9. ročník stolnotenisového turnaja
mužov a žien a 25. apríla 2009 v kolkárni v Bánovciach n/ Bebravou
9. ročník kolkárskeho turnaja mužov a žien odborárov zamestnancov
NCHZ, a.s., NCHZ Energetika a LARF NOVA.

V súťaži mužov odohrali odborári
zápasy v dvoch skupinách A, B po
šesť účastníkov, každý s každým
na tri víťazne sety. Zo skupín postu-
povali prvý dvaja, pričom vzájom-
né zápasy sa im započítavali do
finálovej skupiny.

Fin. skupina a vzájomné zápasy:
Valčuha : Hudec 3 : 0

Brodzianský 3 :1
Rendek 3 :1

V dňoch 30. apríla až 2. mája 2009 sa uskutočnilo v NCVP v No-
vákoch sústredenie reprezentačného družstva SR žien vo vodnom póle,
ktoré bolo súčasťou prípravy družstva na ME skupiny B, ktoré sa
uskutočnia v Manchestri (GRB) v dňoch 5. až 12. júla 2009.

"V nováckom bazéne sme našli ideálne podmienky na prípravu
družstva, začo patrí poďakovanie vedeniu národného centra", povedal
J. Cifra, tréner ženskej reprezentácie. ĽW

Hudec : Brodzianský 3 : 2
Rendek 3 :1

Brodzianský : Rendek           3 :1
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Por.        meno                         DV         do plných    dorážka   spolu
1. OTR 177 67        244
2. Energet.      168 47        215
3. ORK 162 50        212

Ing. Emília  Bošiaková
Ing. Gabriela  Králová
Jana Ujcseková

.................... .................... .....................KOLKY KOLKY KOLKY KOLKY
V súťaži žien hádzalo sedem účastníčok turnaja 80 hodov
združených t. j. 40 hodov do plných a 40 hodov v dorážke.

S prehľadom vlaňajšie prvenstvo obhájila Ing. Emília Bošiaková z odde-
lenia technického rozvoja.

Konečné poradie na prvých troch miestach:

Hral sa STOLNÝ TENIS a KOLKY

Medailisti v stolnom tenise, zľava: G. Mišeje, E. Bošiaková, J. Baranová, V.
Brodziansky, J. Valčuha, M. Hudec. Gratulujeme, redakcia.

Por. meno DV         do plných    dorážka    spolu
1. ZCH 232 120        352
2. ZP 224 93 317
3. ZP 206 106        312

Juraj  Malík
Ján  Boško
Milan Schnircz

Aj v súťaži mužov hádzalo jedenásť účastníkov na 80 hodov združe-
ných. S veľkým náskokom zvíťazil Juraj Malík zo závodu chémia.

KC MESTA NOVÁKY

KINO NOVÁKY

GALÉRIA NOVA

CVČ NOVÁKY

29.5.2009
OLYMPIÁDA

31.5.2009
ROZPRÁVKOVÝ

LES

ATRAKTÍVNA PONUK A!
12.6.2009

Gladiátor, Polemic,
MBM, Breakfans, DJ Wazovski

31.5.2009 TANGO
S KOMÁRMI -

Od 7.5.2009

ATRAKTÍVNA PONUKA!
DETSKÉ MESTSKÉ TÁBORY

o 9.00 h - Veľká sála
KCMN - - o histórii
hornej Nitry a Bojnického zámku
pre žiakov ZŠ a SŠ, vstup voľný

o 12.00 h - lúka za
strelnicou -

- veľký rodinný zábavný pro-
gram k MDD, vstupné 1,-

o 19.00 h - koncert
skupín:

o 18.00 h -
tragikomédia,

ČR/SR, vstupné 2,-

- výstava z tvorby
slovenských insitných maliarov

s dennou dochádzkou. 1. turnus:
6.-10.7.2009, 2. turnus: 17.-
21.8.2009. Čaká na vás konver-
zácia v AJ, hry na PC, športovo-
rekreačná činnosť. Účastnícky
poplatok 20,- . Termín prihláse-
nia do 30.6.2009. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 5461 227.

�

�

�

Informačný servis...

V dňoch 16. a 17. mája 2009
sa uskutočnili v NCVP vodnopólo-
vé stretnutia III. turnaja nadstavbo-
vej časti EEM Extraligy mužov SR
za účasti 4 najlepších družstiev
súťaže.

Výsledky:

Góly za NCHZ: Bielik 3, Valach 2,
Cagalinec Stehlík, Cachovan po 1

Goly za NCHZ: J. Bielik 5, Stehlík
3, Cagalinec, Cachovan, Kapuš 2,
Prelovský, Plachý 1

Góly za NCHZ: Valach 5, J. Bielik,
Kapuš 2, Stehlík, Paulďuro po 1

Tabuľka EXTRALIGY mužov po
predposlednom turnaji súťaže :

NCHZ Nováky - Slávia UK Bratislava 8 : 6

NCHZ Nováky - Akademik Košice 16 : 8

NCHZ Nováky - Hornets Košice 11 : 14

EXTRALIGA
SR MUŽI

1. ČH Hornets Košice     336 : 135   56 b.

3. Slávia UK Bratislava   227 : 190   33 b.
4. Akademik Košice       239 : 334   14 b.

2. NCHZ Nováky           270 : 251   35 b.

Sústredenie ženskej reprezentácie SR  v Novákoch

Príprava na ME

Reprezentačné družstvo SR žien vo vodnom póle.

Ivan Grnáč,  podpredseda ZO

Por.           meno                    DV  skóre bod
1. Mgr. Jozef Valčuha OÚ 3
2. Ing. Milan Hudec OÚ 2
3. Vladimír Brodzianský ZCH 1
4. Miloš Rendek ÚRIaÚ

9:2
6:6
6:7
3:9 0

M.K.


