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V súčasnosti je hlavnou aktivi-
tou spoločností, ktoré minulý rok
predregistrovali chemické látky,
vytvoriť fóra SIEF (na výmenu
informácií) a čo najskôr v nich
začať pracovať.

Je to rozhodujúce pre zdieľanie
údajov a následnú prípravu doku-
mentácií pre spoločnú registráciu.
Čas pre zdieľanie údajov je pomerne
krátky, najmä pre tých, ktorí potre-
bujú predložiť agentúre ECHA svoje
prvé registrácie pred 1.decembrom
2010. Fóra SIEF sú nezávislé, nie sú
súčasťou riadiacej agentúry ECHA.

Aj napriek tomu však zohrávajú
kľúčovú úlohu v procese REACH.
Uzatvárajú ich spoločnosti, ktoré
chcú registrovať rovnakú chemickú
látku. Majú slúžiť na zjednodušenie
výmeny údajov medzi spoloč-
nosťami, čo umožňuje vyhnúť sa
duplicite štúdií, dosiahnutie dohody
o klasifikácií a označovaní chemic-
kých látok v prípadoch, ak sú medzi
registrujúcimi nezhody. Členovia
fóra navyše musia ostatným
sprístupniť existujúce štúdie na sta-
vovcoch, reagovať na žiadosti ostat-
ných členov o poskytnutie informácií
a v prípade potreby spolupracovať
na určovaní a vypracúvaní doplňujú-
cich štúdií. Účelom týchto činností je
dospieť k spoločnému záveru pre
hodnotenie každej chemickej látky
a zároveň minimalizovať množstvo
doplňujúcich testov na zvieratách.

Tým, že toto všetko sa deje po
prvýkrát, lehoty sú veľmi tesné a čle-
nom fór SIEF môže trvať istý čas,
kým sa zhodnú na dôležitých otáz-
kach, nervozitu na strane registran-
tov je už cítiť. Lehoty na predloženie
registrácií sú pevne stanovené v Na-
riadení REACH a agentúra ECHA
nie je oprávnená ich meniť, je na stra-
ne výrobcov/dovozcov zabezpečiť
ich plnenie. Pričom dopady sú tvrdé,
pretože ak v určenom čase nebude
mať výrobca/dovozca platnú regis-
tráciu, musí svoju aktivitu ukončiť.
V tomto období CEFIC (Európska
rada chemického priemyslu) rozbie-
ha prieskumnú akciu REACH,
cieľom ktorej je zmapovať aktuálne
dianie v Európe a podchytiť ťažkosti
a možné problémy v oblasti REACH
aj s aktivitami SIEF.

Ing. Ľ. Koreňová, Odd. ECHL

Bazén pre zamestnancov
NCHZ

(po - ne)  10,00 - 19,00   hod

Vstupné do bazéna pre
zamestnancov NCHZ a rodin.
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... hola, hola, bazén v Novákoch vás volá ...
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Bazén pre verejnosť

Najväčšie podniky podľa
tržieb, Najväčší výrobcovia,
Najväčší exportéri a Najväčší
zamestnávatelia na Slovensku.

Novácke chemické závody,
a.s. Nováky v rámci najväčších
nefinančných podnikov Slovenska
podľa tržieb za vlastné výrobky,
služby a tovar, resp. výnosov z bež-
nej činnosti za rok 2008 sa umiest-
nili na 58. mieste, v rebríčku Naj-
väčší výrobcovia na Slovensku

TREND  TOP  200

Tržby spolu
(tis.eur)

2008   2007

Tržby za vl. výrobky
a služby  (tis.eur)

2008   2007

E x p o r t
(tis.eur)

2008   2007

Priem. počet
zamestnancov
2008   2007

Spoločnosť

58. NCHZ

29. NCHZ

24. NCHZ

33. NCHZ

214 262   206 750

213 561      205 736

161 449   159 483

1945        1603

obsadili 29. priečku, v exporte
NCHZ 24. priečku a v priemer-
nom počte zamestnancov obsadili

33. miesto.
(podľa TREND Špeciál - júl 2009
„ TOP 200“ )
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šenie výrobkovej základne? Ak
áno, ktoré výrobky pripadajú do
úvahy?

Odpoveď:
Globálna kríza, ktorou v sú-

časnosti všetci prechádzame
má popri všeobecne zná-
mych negatívnych dopadoch
a momentoch aj jedno pozití-
vum - je to vhodný čas na pre-
hodnotenie doterajších kro-
kov, objektívnejšie posúde-
nie súčasnej situácie, a tiež
čas na hľadanie a určovanie
príležitostí a smerov pre
ďalší rozvoj v pokrízovom
období.

Európskej komisie o uložení
pokuty za účasť Nováckych
chemických závodov, a.s.
Nováky v kartelových doho-
dách, ohľadom karbidu a kar-
bidových odsírovacích zme-
sí, v rokoch 2004 až 2006.
Chcem zdôrazniť, že súčas-
né vedenie spoločnosti
odsudzuje akékoľvek nezá-
konné praktiky v rámci pod-
nikania a preto spoločnosť
vykonala všetky nevyhnutné
opatrenia na zabránenie
opakovania sa obdobnej
situácie.

Od januára 2007, kedy
komisia vykonala v spoloč-
nosti inšpekciu, sme plne

Otázka:

Odpoveď:

Čo uvedená pokuta zname-
ná pre spoločnosť ?

spolupracovali s príslušnými
orgánmi na objasnení všet-
kých okolností tohto prípadu.
Od tohto momentu sme sa
taktiež dôkladne pripravova-
li na rozhodnutie Európskej
komisie a prijímali sme všet-
ky príslušné kroky smerujú-
ce k tomu, aby akékoľvek roz-
hodnutie Európskej komisie
neohrozilo nepretržitú pre-
vádzku NCHZ.

V mene akcionára spoloč-
nosti a v mene celého vede-
nia ubezpečujem všetkých
čitateľov, zamestnancov a
obchodných partnerov, že
našim jediným cieľom je
naďalej byť významným che-
mickým podnikom v rámci
Slovenska a Európskej únie.
Podnikom, ktorý si plní, a aj
v budúcnosti si bude plniť,
všetky svoje záväzky.

Otázka:
Pretrváva obdobie krízy, uva-

žujete o rozšírenie alebo vylep-

Každý zamestnávateľ
zamestnávajúci zamestnan-
cov je povinný pre nich tvoriť
sociálny fond. Tvorí ho za úče-
lom realizácie sociálnej politi-
ky a starostlivosti o zamest-
nancov. Je to vlastne v zmysle
daňovej reformy transformo-
vaný bývalý fond kultúrnych
a sociálnych potrieb.

Zavedením rovnej dane sa
však jeho sociálny rozmer čias-
točne znížil, pretože bolo zruše-
né jeho 10% zdaňovanie a daňo-
vé oslobodenie niektorých
nepeňažných príjmov. Príjmy zo
sociálneho fondu sú dnes z da-
ňového hľadiska rovnocenné
s ostatnými príjmami zo závislej
činnosti. Zdaňujú sa teda spolu
s ostatnými zdaniteľnými príjma-
mi zo závislej činnosti zamest-
nanca v príslušnom mesiaci. Ak
by zamestnávateľ sociálny fond
netvoril, alebo by ho použil v roz-
pore so zákonom, mohol by byť
príslušnou inštitúciou sankciono-
vaný. Sociálny fond sa tvorí
a možno ho použiť pre zamest-
nancov v pracovnom pomere
alebo v obdobnom pracovno-
právnom vzťahu.

Tvorba a použitie sa ale
nevzťahuje na zamestnancov pra-
cujúcich na dohody o vykonaní
práce, dohody o pracovnej čin-
nosti a ani na dohody o brigád-
nickej práci študentov. Ak by
zamestnávateľ tvoril sociálny
fond z nákladov aj na týchto
zamestnancov, išlo by o neo-
právnené zvyšovanie jeho daňo-
vo uznateľných nákladov. Pri čer-
paní sociálneho fondu je výnim-
ka jeho použitia pre bývalých
zamestnancov dôchodcov a ro-
dinných príslušníkov podľa sta-
novených podmienok.

Pri tvorbe sociálneho fondu sa
nerozlišuje či ide o členov alebo
nečlenov odborov. S príslušnos-
ťou k odborom nemá jeho tvorba
súvis. Z hľadiska jeho použitia je
možné dohodnúť v kolektívnej
zmluve príspevok na úhradu
nákladov na realizáciu kolektív-
neho vyjednávania. Rozdielne sa
sociálny fond tvorí v závislosti od
toho, či je alebo nie je u zamest-
návateľa uzatvorená kolektívna
zmluva. Sociálny fond tvorí
zamestnávateľ podľa podmienok
stanovených zákonom o sociál-

TVORBA a POUŽITIE

FOND a KOLEKTÍVNA
ZMLUVA

Tvorba a použitie
sociálneho fondu

pokračovanie na 3. strane

Na otázku odpovedá obchodný riaditeľ Ing. Boris HUNA

Hovoríme s generálnym riaditeľom JUDr. Ing. Mariánom KARKUŠOM

Otázka:
Pán generálny riaditeľ, je prav-

dou, že Nováckym chemickým
závodom, a.s. Nováky bola
uložená pokuta zo strany
Európskej komisie?

Odpoveď:
Áno. V priebehu 30. týždňa

bolo našej spoločnosti
doručené rozhodnutie

Odpovedá ekonomická riaditeľka Ing. Gabriela KORCOVÁ

dosiahla hospodársky výsledok
lepší oproti plánu o 406,8 tis.
EUR. Pričom výsledok hospo-
dárenia za 1. polrok 2009 bol
lepší oproti plánu o 373,5 tis.
EUR.

V tejto chvíli je potrebné
zdôrazniť najmä pozitívny trend
v hospodárení spoločnosti za
posledné mesiace. Očakáva-
me, že tento trend bude pokra-
čovať aj v mesiaci júl 2009,
pričom spoločnosť sa musí
vysporiadať so zvýšenými
požiadavkami na pripravovanú
celopodnikovú odstávku. Pred-
pokladáme, že po zrealizovaní

Otázka:

Odpoveď:

Ako hodnotíte mesiac jún
a prvý polrok 2009 z pohľadu
hospodárenia spoločnosti?

Spoločnosť Novácke che-
mické závody, a.s. Nováky je
spoločnosťou, ktorá viac ako
87 % svojej produkcie vyváža
do krajín Európskej únie. Aj to je
jeden z dôvodov určitých nega-
tívnych dopadov prebiehajúcej
hospodárskej krízy na spoloč-
nosť.

I napriek týmto skutočnos-
tiam spoločnosť za jún 2009

celopodnikovej odstávky, v au-
guste 2009, nastúpený pozitív-
ny trend bude pokračovať.

Z pohľadu NCHZ vidíme
nové príležitosti hlavne v roz-
šírení výrobkového portfólia
organických produktov, v sú-
vislosti s pokračovaním a do-
končením investičnej akcie
MESPO, ale tiež v oblasti ino-
vácie a zlepšenia kvality
emulzného PVC, prípadne
tiež príprave výroby inovova-
ného typu okenných profilov.
Priority a výber ďalších sme-
rov rozvoja budú samozrej-
me závisieť od predpoklada-
nej efektivity a plánovanej
návratnosti vložených finanč-
ných prostriedkov. (lw)
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nom fonde.
Tvorba sociálneho fondu má

časť povinnú a nepovinnú.
Povinný prídel tvorí základný prí-
del a ďalší prídel. Povinne sa
sociálny fond tvorí na kalendárny
rok vo výške 0,6 % až 1,0 % zo
súhrnu hrubých miezd a platov
zúčtovaných zamestnancom na
výplatu v kalendárnom roku. Ide
o mzdy na tzv. pracovnoprávne
účely, teda nezahŕňajú sa sem
všetky zdaniteľné mzdy. Nepatrí
sem napríklad odchodné,
odstupné, odmeny za zlepšova-
cie návrhy, odmeny členom šta-
tutárnych orgánov, či odmeny
vyplatené na základe dohôd.
U zamestnávateľov, ktorých pred-
met činnosti je zameraný na zisk
sa tvorí povinný prídel do výšky
1% základne v prípade, ak za
predchádzajúci kalendárny rok
bol dosiahnutý zisk a boli splne-
né všetky daňové a odvodové
povinnosti. Ak zamestnávateľ
niektorú z týchto podmienok
nesplnil, tvorí sociálny fond na
príslušný rok iba vo výške 0,6 %
základne.

Ďalší povinný prídel do sociál-
neho fondu, najviac však vo
výške 0,5 % základne je možné
dohodnúť v kolektívnej zmluve.
Možnými nepovinnými zdrojmi
tvorby sociálneho fondu môžu
byť napríklad dary, dotácie,
použiteľný zisk po zdanení prí-
padne ďalšie. Zo zisku sa môže
tvoriť ako ďalší zdroj až po povin-
nej tvorbe.

Sociálny fond tvorí zamestná-
vateľ mesačne, v priebehu roka
je základom na určenie mesač-
ného prídelu súhrn hrubých
miezd zúčtovaných zamestnan-
com na výplatu v príslušnom
kalendárnom mesiaci. Mesačná
tvorba sa všeobecne viaže na
deň dohodnutý v kolektívnej
zmluve na výplatu. Poukázanie
prostriedkov sociálneho fondu
sa vykoná do piatich dní po dni
dohodnutom na výplatu, najne-
skôr do konca kalendárneho
mesiaca. Zúčtovanie prostried-
kov sociálneho fondu za kalen-
dárny rok sa vykonáva do konca
januára nasledujúceho roka.

Naďalej je možné nevyčerpa-
né prostriedky sociálneho fondu
presunúť do nasledujúceho
obdobia. Tvorba a čerpanie
sociálneho fondu sa vedie na
osobitnom analytickom účte
fondu zamestnávateľa.

vedúci OPaM
Ing. Pavel Šimko

dokončenie z 2. strany

Tvorba a použitie
sociálneho fondu

Rekonštrukcia kotla BK - 1,6 tony pary za hodinu

V dňoch 6. až 17. júla 2009 došlo v NCHZ, výrobňa kyseliny chló-
rovodíkovej, ku výmene starého prevádzkovaného kotla, rok výroby
1987, za nový.

Parametre nového dodaného
kotla sú nasledovné:

· menovitý výkon kotla: 1,6 t/hod.
· 13,5bar
· skúšobný tlak: 19,5 bar
·
· objem: 3760 litrov
· hmotnosť: 7990 kg
· médium: voda - para

maximálny dovolený tlak:

maximálna dovolená teplota:194 șC

Výmena starého kotla za nový
bola vykonaná pracovníkmi úseku
realizácie investícií a údržby. Pra-
covníci za päť dní odstavili pôvodný
kotol, demontovali, inštalovali nový
kotol s následnou kompletáciou a
prepojením na pec. Odskúšali
nábeh pece (malý vodíkový horák)
a postupne nabiehali kotol na plné

zaťaženie.
Cieľom rekonštrukcie bolo spre-

vádzkovať kotol do konca júla tak,
aby bol plne k dispozícii pred
začiatkom augustovej celopodni-
kovej odstávky. Záverom možno
len konštatovat, že kotol je uvedený
do prevádzky a treba vyzdvidhnúť
koordinovanosť prác všetkých
zúčastnených na jeho výmene.

Veríme, že táto výmena bude prí-
nosom k zvýšeniu prevádzkovej
spoľahlivosti zariadenia. - VB -

NCHZ Energetika, a.s. získala certifikát systému kvality
Firma NCHZ Energetika, a.s. začala podnikať od 1.1.2009. Vznikla

odčlenením samostatného úseku od Nováckych chemických závo-
dov, a.s. Zaoberá sa podnikaním v oblasti energetiky. Hlavnými čin-
nosťami je nákup, rozvod a predaj energií a vôd, výroba upravených
vôd, údržba zariadení a poskytovanie špeciálnych energetických
služieb.

So systémom riadenia kvality
a požiadavkami na jeho uplatňova-
nie boli zamestnanci firmy zozná-
mení už počas práce v Nováckych
chemických závodoch, kde bol

tento systém certifikovaný a uplat-
ňovaný od roku 1997. Energetika
bola zaradená ako podporný pro-
ces v rámci systému. Po odčlenení
vedenie firmy malo záujem pokra-
čovať v uplatňovaní systému,
a preto sa rozhodlo vybudovať sys-
tém aj v novej firme. Boli spracova-
né základné dokumenty systému
ako Politika kvality, určené procesy
- Mapa procesov, Príručka kvality
a stanovené Ciele kvality pre rok
2009. V zmysle spracovaných do-
kumentov a organizačno-riadiacich
noriem spoločnosť začala budovať
systém manažérstva kvality.

V spolupráci s Nováckymi che-
mickými závodmi ako poradenskou
a konzultačnou firmou bola uplat-
nená požiadavka na certifikáciu sys-
tému u firmy SGS Slovakia. V me-
siaci jún 2009 firma SGS vykonala
certifikačný audit, pri ktorom neboli
zistené žiadne nezhody systému

a NCHZ Energetika získala certifi-
kát systému riadenia kvality. Ďalšia
činnosť pracovníkov firmy bude
zameraná na skvalitňovanie a zdo-
konaľovanie systému a tým aj kvali-
ty firmou poskytovaných služieb.

zmocnenec
vedenia NCHZE pre SMK

Ing. Ján Dobrotka,

Krajský dopravný inšpektorát
v Trenčíne oznamuje občanom
ohľadne vyradenia fyzicky neexis-
tujúceho vozidla z evidencie, že
na základe § 143 ods. 6 zákona
č. 8/2009 Z.z. o cestnej pre-
mávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov, je umožnené
v prechodnom období do 31.
októbra 2009 držiteľovi vozidla
alebo vlastníkovi vozidla vyradiť
fyzicky neexistujúce staré vozidlo
z evidencie na základe predlože-
ného čestného vyhlásenia o sku-
točnosti, že vozidlo už fyzicky
neexistuje, bez predkladania
potvrdenia o jeho odovzdaní na
spracovanie. -erk-

Vyradili ste vozidlo?
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BLAHOŽELÁME
20 rokov práce

25 rokov práce

30 rokov práce

35 rokov práce

Dašena KACINOVÁ (OCN)
Jozef JAKUBIS (z.karbid)

Emília ONDRIŠEJOVÁ (ORK)
Bc. Tatiana MATEJOVIČOVÁ

(OCN)
Ing. Rudolf ORŠULA (OIT)

Jozef GRZNÁR (NCHZ Ener.)

Alena HÁJOVSKÁ (ORK)
Gabriela KAĎAROVÁ (ORK)
Ružena ĎURČANOVÁ (ORK)
Vladimír POKUS (z.chémia)
Ladislav LUPTÁK (ASRTP)

Juraj HÍREŠ (z.plasty)
Mária ČUNDERLÍKOVÁ

(OCN)
Roman KLEMENT (NCHZ

Energetika)
Alena ORŠULOVÁ (NCHZ

Energetika)
Ján CEBÁK (NCHZ Energ.)
Marián BELIANSKY (NCHZ

Energetika)

Štefan JANÍK (z.chémia)
Ján REPISKÝ (z.chémia)

Rudolf ŠILHAVÝ (z.chémia)
Igor ČAVOJSKÝ (z.plasty)
Miroslav DUDKA (z.plasty)

Ján ADAMEC (z.plasty)
Miroslav SLÁVKA (z.plasty)
Ivan HLBOČAN (ASRTP)
Miroslav BARTKO (OSS)
Igor ORŠULA (z.plasty)
Milan RYBÁR (z.plasty)
Miroslav ŠIMO (z.plasty)
Jozef BARTOŠ (z.karbid)
Jozef BESEDA (OSS)

Ľubica WALOVÁ (kanc.GR)
Marián VOJČÍK (z.chémia)

Jozef JANÍK (OIT)
Ján BOŠKO (z.plasty)

Milan SMATANA (LARF
NOVA)

Ján PLACHÝ (MAKS-D)
Ivan MALÍK (NCHZ Energetika)

Štefan BAKYTA (NCHZ
Energetika)

Jozef DUDÁŠ (NCHZ Energ.)

Magdaléna BAČKOVÁ (predaj)
Ivan V R Š (z.chémia)
Milan KARAK (ASRTP)
Jozef SVAČEK (ASRTP)

Jozef JANČOVIČ (z.plasty)
Eva KOHÚTOVÁ (z.plasty)
Marián DROZD (ORVaBP)

Eva KOPÁLOVÁ (OCN)
Ivan KOKLES (OSS)

Alena ŠIMOROVÁ (z.plasty)
Jaroslav DUBEC (z.plasty)
Ján HALAŠKA (z.plasty)
Dušan TADIAL (ASRTP)
Anton NEMČEK (z.plasty)

Jaroslav MÚDRY (z.chémia)
Marián G RTLER (z.chémia)

Ö Ö

Ü

Dňa 19. júna 2009 sa uskutočnilo čle-
nov posledného Závodného výboru ROH pri CHZWP, n.p., Nováky, ktorí
v rokoch 1986 - 1989 boli jeho členmi. (Účasť členov bola povinná a prí-
tomnosť manželského druha vítaná).

jubilejné výjazdové zasadanie

Stretnutie, za účasti 27 členov,
manželov a pozvaných hostí, sa
uskutočnilo v peknom prostredí
podhorskej obce Malinová. Nieslo
sa v duchu recesie, čiastočne nos-
talgie, ale hlavne v priateľskom
duchu. Na účastníkoch bola vidieť
radosť zo stretnutia, veď niekoľko
rokov sme sa stretávali pri riešení
a zabezpečovaní úloh, ktoré boli
v tých časoch na odborovú organi-
záciu v našom podniku kladené.

Bývalých členov ZV ROH prišli

V dňoch 18. a 19. júna 2009
využili členovia odborového
úseku pri ZP E PVC III-IV
odstávku výroby a 15 členov
kolektívu absolvovalo „relax-
ačno-oddychový“ pobyt v pre-
krásnom prostredí Fačkov-
ského sedla.

Text a foto: BG

Tak ako to už v prírode býva
zvykom, nechýbala „opekačka“,
varenie gulášu a turistika. Po
zdolaní najvyššieho bodu medzi
Strážovskými vrchmi a Malou
Fatrou skalné bralo Kľak, vo
výške 1352 metrov, čakal na všet-
kých zúčastnených kotlíkový
guláš z diviny, ktorého príprava
bola zverená do rúk kolegovi Lac-
kovi, nefalšovanému poľovníkovi.

A to, že guláš bol ozaj dobrý,
svedčí vystavený „certifikát kva-
lity“.

Čas strávený v lone prírody
pôsobil ako balzam na naše telo,
dušu a utužil pracovné vzťahy
nášho kolektívu.

Veríme, že pri najbližšej pripra-
vovanej akcii sa pripoja aj ostat-
ní kolegovia.

pozdraviť aj terajší predseda ZV
OZ Chémie Peter Král a podpred-
seda Ivan Grnáč. Spoločne spomí-
nali na časy spred tridsať rokov aj
terajšie. Ale v spoločnom sa zhodli,
podstata odborárskej činnosti je
v starostlivosti o pracovníkov, hlav-
ne v ich sociálnej oblasti. Peter Král
pripomenul blížiace sa voľby do
dielenských výborov a voľby na
predsedu a podpredsedu ZV OZ
Chémia, ktoré budú na jeseň tohto
roka. Text a foto: Rudolf Cagáň

Doslova druhý život vdychujú
reštaurátori Slovenského národné-
ho múzea - Múzea Bojnice vzác-
nym obrazom, sochám a historic-
kému nábytku. Možnosť zoznámiť
sa s ich prácou majú v týchto
dňoch návštevníci zámku v Bojni-
ciach. Pod názvom Dobrodružstvo
reštaurovania sa v Západnom kríd-
le prezentujú reštaurátori a konzer-
vátori Gabriela Pösová, Jaroslav
Solárik, Radovan Oboňa a Štefan
Gazdík s prácou svojich rúk za
ostatných desať rokov. „Cieľom
výstavy je čo najvernejšie priblížiť
náročný proces reštaurovania, od
samotného predmetu, bohatej foto-
dokumentácie až po samotné
ukážky reštaurovania,“ hovorí kurá-
torka výstavy Katarína Malečková.
Dobrodružstvo reštaurovania
môžete zblízka zažiť až do 30. sep-
tembra 2009. - EK -

ZV ROH pri CHZWP a ZV OZ Chémia pri NCHZ

Stretnutie po tridsiatich rokoch

Zdolali sme bralo Kľak a Lacko varil guláš

Dobrodružstvo
reštaurovania

Suroviny na guláš pripravovali všetci.

... a sme na brale Kľak...
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Popolčekové jazero s plochou
18 hektárov a hĺbkou 20 metrov
by bolo potrebné na uloženie
elektrárenského popolčeka,
ktoré na výrobu pórobetónových
stavebných dielcov za uplynulé
polstoročie spracovala súčasná
akciová spoločnosť Porfix
Zemianske Kostoľany. Postavili
z nich viac než 160 tisíc domov.

V minulom mesiaci oslávila spo-
ločnosť 50. výročie spustenia výro-
by. Závod na výrobu tvárnic zo
šedého pórobetónu v Zemian-
skych Kostoľanoch bol prvý svojho
druhu v bývalom Československu.

Postavili ho na základe poľskej
dokumentácie v susedstve Elek-
trárne Nováky (ENO), ktorá je
dodávateľom popolčeka. Postup-
ne popularita tohto stavebného
materiálu rástla vďaka jeho dobrým
tepelnoizolačným vlastnostiam,
pomerne nízkej hmotnosti a dosta-
točnej pevnosti a dobrej manipulá-
cie. Znižujú tak energetickú nároč-
nost domov a navyše sú výhradne
ekologickým produktom.

Spoločnosť síce čerpá z boha-
tých skúseností a tradície domácej

výroby pórobetónu, ale pritom neu-
stále investuje do modernizácie
výroby a zvyšuje aj kvalitatívne para-
metre výrobkov. Vďaka inováciám
vylepšujú možnosti jednoduchšej
a rýchlejšej výstavbe stavieb a ich
vlastností. Výrobná kapacita sa zvý-
šila z pôvodných 180 000 mł muro-
vacích materiálov na súčasných
465 tisíc mł ročne.

V tomto roku spoločnosť podpí-
sala s Ministerstvom hospodárstva
SR zmluvu o realizácii projektu
Spracovanie fluidných popolov
z ENO Zemianske Kostoľany, ktoré
doteraz nemali využitie a energetici
ich ukladajú na skládku. Získali na
to aj grant z európskych fondov.
Fluidný popolček má celkom iné
vlastnosti a štruktúru, ako doteraz
používaný roštový popolček. ENO
totiž má jeden ekologický fluidný
kotol ale plánuje postaviť daľší.
Fluidnou technológiou sa uhlie pre
výrobu elektrickej energie spaľuje
za nižšej teploty. Okrem toho sa do
kotla pridáva vápenec, aby viazal
oxidy síry. Technické problémy na
spracovanie fluidného popolčeka
riešia slovenskí odborníci aj na
medzinárodnej úrovni.

Text a foto: (pre)

Najvýznamnejšou športovou udalosťou na Slovensku v roku 2010
budú 31. FAI Majstrovstvá sveta v bezmotorovom lietaní vetroňov, ktoré
pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica organizuje od 3. do 18.
júla 2010 Aeroklub Letisko Prievidza a Slovenský národný Aeroklub. Na
súťaži sa zúčastní 100 pretekárov z 25 krajín sveta.

Pri tejto príležitosti organizátori
pretekov zorganizovali v priesto-
roch letiska Prievidza, vo štvrtok 2.
júla 2009, I.prezentačné stretnutie,
spojené s tlačovou konferenciou.

Majstrovstvá sveta v bezmotoro-
vom lietaní vetroňov patria k vrchol-
ným podujatiam v leteckom športe,
organizujú sa pravidelne každé dva
roky. Predchádzajúce FAI Maj-
strovstvá sveta sa konali v talian-
skom Rieti a po Slovensku prebe-
rie štafetový kolík v roku 2012 aus-
trálske Narromine, povedal riaditeľ
„majstrovstiev sveta“ Jozef Šnirc
a predstavil aj vlastnú činnosť
Aeroklubu. ME žien v bezmotoro-
vom lietaní vetroňov v roku 1997,
majstrovstvá Slovenska v bezmo-
torovom lietaní vetroňov v roku
2005 až 2009, FCC Gilding med-
zinárodná súťaž v bezmotorovom
lietaní vetroňov v rokoch 2008
a 2009, majstrovstvá SR a ČR
v parašutizme v roku 2007, kultúr-
no-spoločenské podujatia Deň polí-
cie, armádnych a záchranných

zložiek, Deň šarkanov, firemné dni
a teambuildingy, zahraničné tábo-

ry, koncerty a ďalšie.
Organizačný výbor a generálny

sponzor Aerospool, spol. s r.o.
chcú dobrou prípravou a úspeš-
ným priebehom posilniť prestíž
a dobré meno Slovenska vo svete.

-ľw-
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BLAHOŽELÁME
Anton GAVLIAK (z.karbid)

Jaroslav TONHAUSER
(z.plasty)

Ing. Anton KOPČAN (z.plasty)
Jozef SLÁVKA (ASRTP)

Ing. Miroslav SÁRIČKA (OTR)
Ing. Ladislav KLAČANSKÝ

(OOŽP)
Jana ANTALÍKOVÁ (z.plasty)

Anna MACOVÁ (OOŽP)
Ing. Tibor HELBICH (OTR)

Ing. Gejza LENHART (účt.odb.)
Anton VIDA (LARF NOVA)

Michal VOZÍK (LARF NOVA)
Ján JANČICH (MAKS-D)

Ján SVITOK (NCHZ Energ.)
Oľga DUCHOVIČOVÁ (NCHZ

Energetika)
Jozef JANKEJE (NCHZ Energ.)

Ľubomír ORŠULA (NCHZ
Energetika)

Miroslav ŠUŇAL (NCHZ
Energetika)

Vladimír KOLIESKA (OSS)
Jozef PEKÁR (z.karbid)

Ján ŠÚŇ (ORK)
Štefan RIZIKY (z.plasty)
Marián CHALMOVSKÝ

(ASRTP)
Anna ELIÁŠOVÁ (z.karbid)

Ján PEKÁR (z.karbid)
Ladislav SLABÝ (ASRTP)
Ladislav GROM (z.chémia)

Anton ŠIMO (z.plasty)
Ladislav GAVLIAK (z.chémia)

Ladislav SÁNY (z.plasty)
Ján KRAJČÍRIK (z.plasty)

Milan BARTOLEN (z.chémia)
Alojz BRUNCLÍK (z.chémia)

Ján BORKO (z.chémia)
Milan RENDEK (LARF NOVA)

Peter ČUNDERLÍK (LARF
NOVA)

Jozef SLUKA (OSS)
Jana TRAUTENBERGEROVÁ

(odd.nák.ND)
Dušan BARTA (z.karbid)

Ing. Stanislav SOLČÁNI (OIV)
Viola KOMŽÍKOVÁ (ORK)

Jaroslav LEITMAN (OSS)
Magdaléna KERATOVÁ (ORK)

Anton BLAŠKO (z.plasty)
Anna SIVÁKOVÁ (OOŽP)

Milan ŽÁČIK (z.plasty)
Mária BORÍKOVÁ (z.plasty)

Tibor MIŠTINA (NCHZ
Energetika)

Zdenko ŠOVČÍK (z.plasty)
Stanislav MOKRÝ (RS

Chvojnica)
Gratulujeme!

redakcia

40 rokov práce

50 rokov veku

55 rokov veku

60 rokov veku

Porfix vyrába pórobetónové stavebné prvky už 50 rokov

Spracujú aj fluidný popol

31. FAI Majstrovstvá sveta v bezmotorovom lietaní vetroňov

100 najlepších pilotov sveta sa stretne v Prievidzi

Známy moderátor, zabávač a tanečník Juraj Mokrý, gongom spustil časomieru
odratávania času blížiacich sa 31. FAI Majstrovstiev sveta v bezmotorovom lietaní
vetroňov. Foto: rmš
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Psovitá
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Zvrat.
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Judský
kráľ
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Ženský
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Ukaz.
zámeno

Blčím

Malinovka

Časť
Viedne

Aký (hov.)

Výplň
okna

Jedovatý
had

Spojka

Mliečny
výrobok

Had
džunglí

Pištole

Kanón
Papagáje

Raj

J. Poliak
Plot Slov.

operný
spevák

Záhrad.
kvety

Africká
antilopa

Široké

Mzda

Osob.
zámeno

Zvuk

niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

Tam

Účet

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. 08. 2009

Meno a priezvisko :

Adresa (Pracovisko):

Tajnička z č. 7/2009 znie:

3  x  Žlté  tričko NCHZ

Výhercami sa stávajú:
Anna CAGALINCOVÁ (pod.archív)

Štefan HORNIAK (z.karbid)
Zdenka RÜCKSCHLOSSOVÁ (OBPP)

Vyhodnotenie krížovky z č. 6/2009

Hora

Ihlička
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Znenie: " "Pýcha peklom dýcha.
Ceny si môžete vyzdvihnúť na

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

do súťaženia ! (ľw)

Rady chemikov navždy opustili:

Gejza JAKAL

Daniel VIDA

Jozef ŠULAVIK

Július ŠUŇAL

Terézia ČIERNA

21.06.2009  vo veku 72 rokov

20.06.2009 vo veku 56 rokov

22.06.2009 vo veku 81 rokov

04.07.2009 vo veku 73 rokov

04.07.2009 vo veku 79 rokov

(rch)

Navždy nás opustili

Domov
baču

LIVORA
ADAS
ARMA
LARS

Zn. čes.
auta

Arab.
prístav

Popevok

Verdiho
opera

Edo
(ang.)

2. časť
tajničky

Starý
otec

Len Povzdych

Trhá
(bás.)

Snenie Majiteľ
lodí

1. časť
tajničky

Silák

Argón

3. časť
tajničky

6

SPOM I E NKA

Dňa uplynulo
šesť rokov, čo nás navždy opustil
bývalý generálny riaditeľ

vo veku 65 rokov.
Do podniku nastúpil v roku

1965 ako pracovník závodného
výskumu, neskôr pracoval ako
samostatný výskumný pracovník,
vedúci výskumnej skupiny, starší
technológ, vedúci technológ,
výrobno-technický námestník.

Od roku 1992 do roku 2000
zastával funkciu generálneho riadi-
teľa NCHZ, kedy v septembri odi-
šiel do dôchodku.

S úctou spomíname ! ľw

25. júna 2009

Ing. Ján KOSTKA

... lekár radí ... lekár radí ... lekár radí ...
Leto, dovolenky a zdravie

Čo robiť, aby sme letné obdobie, hlavne počas dovolenky prežili s naj-
menšími ťažkosťami? V lete sa objavujú tráviace ťažkosti, prehriatie orga-
nizmu, či spáleniny od slnka. Často sa vyskytuje uštipnutie hmyzom
a rôzne alergie.

Je dôležité, aby každý, kto ide na dovolenku mimo svojho bydliska mal
so sebou v prvom rade lieky, ktoré pravidelne užíva. Nie sú potrebné záso-
by, ale nutná dávka. Okrem bežne užívaných liekov, je dobré mať po ruke
Paralen pri teplotách, ale aj pri bežných bolestiach hlavy, vhodné sú lieky
pri hnačkových ochoreniach, bolestiach žalúdka, pri alergiách. Treba mys-
lieť aj na možné nadmerné opálenia slnkom, ktoré aj napriek varovaniam
zdravotníkov je pomerne časté.

Ťažkí alergici by mali mať so sebou balíčky prvej pomoci. Stále častou
chybou, ktorá sa vyskytuje je nedodržiavanie pitného režimu, ktorý je v tep-
lých dňoch veľmi potrebný. Oddychujte bez zdravotných ťažkostí!

MUDr. Vladimír MUNDIER
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Aj keď horúce leto je u nás
v plnom prúde, na schladenie dnes
prinášame ľadovú tému. S ľadovým
hokejom väčšinou spájame veľké
mestá, kde sa tomuto športu darí.
A čo má hokej spoločné s No-
vákmi? Čítajte.

Na prelome rokov 1960 a 1961
sa stretli na svojej výročnej schôdzi
mladí hokejisti z Horných Leloviec.
Hodnotili nielen výsledky zápasov,
ale aj prípravu na novú sezónu či
svoju brigádnickú prácu na úprave
klziska. No nechajme už hovoriť
očitého svedka. „Problém úpravy
a údržby kvalitnej ľadovej plochy
bol vyriešený za pomoci požiarne-
ho zboru.

Výbor totiž zabezpečil lelovským

Kalendárium
1.8.1959

3.8.1924

4.8.1779

5.8.1924

8.8.1919

10.8.1474

10.8.1924

10.8.1999

12.8.1829

14.8.1919

15.8.1839

16.8.1889

20.8.1924

21.8.1849

21.8.1889

24.8.1924

24.8.1974

25.8.1934

25.8.1974

28.8.1859

29.8.1944

29.8.1959

29.8.1974

august 1934

august 1974

- zomrela Alžbeta Pappová,
klavírna pedagogička, pôsobila v Prie-
vidzi

- založený dobrovoľný
hasičský zbor v Temeši

- podpísaná zmluva o vy-
kúpení sa Nitrianskeho Pravna z pod-
danských povinností

- narodil sa Jozef Drobnica,
energetik, organizátor, pôsobil v Z.
Kostoľanoch

- narodila sa v Koši Margita
Armela Švorcová, rehoľná sestra, trpi-
teľka za vieru

- potvrdenie šoltýsskych
výsad obce Nováky

- založené hasičské zbory
v Nitrianskom Rudne, Liešťanoch,
Rudnianskej Lehote, Seči a spoloč-
né zbory Dobročná Lomnica (dnes
Liešťany) a Kostolná Ves Dlžín

- zomrela Vilma Tvrdá,
pedagogička, amatérska výtvarníčka,
pôsobila v Koši, Šútovciach a Boj-
niciach

- narodil sa Ján XVI. Fran-
tišek Pálfi, posledný šľachtický maji-
teľ bojnického panstva

- narodil sa Juraj Špitzer,
literárny vedec, organizátor od-boja,
nútene internovaný v Novákoch

- narodil sa Štefan Rakov-
ský, šľachtic, archeológ, pôsobil a
pochovaný v Novákoch

narodil sa Ludvík Smolík,
vojak, četník, zahynul pri výkone služ-
by v Lehote pod Vtáčnikom, pocho-
vaný v Novákoch

- narodil sa Milan Kraus,
básnik, pôsobil v Prievidzi

- Hurbanovi povstalci
obnovili v Oslanoch mestský i stolič-
ný Tekovský úrad

- narodil sa František Bar-
táček, kňaz, spolkový pracovník,
pôsobil vo Valaskej Belej a Čavoji

- založené hasičské zbory
v Nedožeroch, Kanianke, Lazanoch,
Porube, Pravenci, Kľačne, Chvojnici,
Malinovej, Solke a Vyšehradnom
(obe časti N. Pravna)

- zomrel Cyril Marián
Guniš, piarista, pedagóg, jazykove-
dec, pôsobil v Prievidzi

- založený dobrovoľný ha-
sičský zbor v Hornom Kamenci

- odhalený pamätník SNP
na Sekaninách v Lehote pod Vtáčni-
kom

- narodil sa v Diviackej
Novej Vsi Alojz Rudnaj, kňaz, politik,
pôsobil a zomrel v Bojniciach

aj na hornej Nitre vypuklo
Slovenské národné povstanie

- odhalená pamätná tabu-
ľa padlým v SNP v Novákoch

- zomrel Daniel Kováč,
kňaz, trpiteľ za vieru, nútene interno-
vaný v Novákoch

- uskutočnili sa sláv-
nosti nemeckého folklóru v Nitrian-
skom Pravne

- vznikol detský spe-
vácky súbor Prieboj

hokejistom prepožičanie postreko-
vých hadíc. Hornolelovskí hokejisti,
ktorí po formálnej úprave klziska
stopercentne zabezpečili celý kom-
plex rôznych prác, tak želajú svojim
súperom a sebe už iba „chlapskú“
zimu.“ Hráči i členovia klubu si
následne zvolili nový výbor. Funk-
ciou predsedu a súčasne i trénera
bol poverený pracovník chemic-
kých závodov Slávo Trčo, za
pokladníka bol zvolený Ladislav
Hagara. Dôveru ako usporiadateľ
získal skúsený človek v práci s mlá-
dežou Pavol Valachovič. Z tohto
obdobia sa nám zachoval unikátny
zoznam kádra hokejového doraste-
neckého tímu z Horných Leloviec.

V zátvorke za menom hráča je

uvedený jeho vek: J. Bobok (17), F.
Gunda (17), Jaroslav Hagara (16),
Ladislav Hagara (17), A. Kalinay
(17), R. Karak (18), J. Kmeť (17), M.
Mišovič (16), T. Miština (17), E.
Oršula (16), G. Oršula (16), Ivan
Oršula (17), Ján Oršula (18), Milan
Oršula (17) a Š. Slíž (18).

Vekový priemer hráčov dosaho-
val 17 rokov. Výsledky zápasov
hokejistov z Horných Leloviec, ani
mená ich súperov či umiestnenie
v tabuľke síce nepoznáme, no
ambície klubu boli veľké, veď v naj-
bližšej sezóne počítali so zarade-
ním ďalších mladých posíl do
reprezentačného kádra. Spomenie
si ešte niekto?

- Erik Kližan -

(Za hrsť histórie, LXIII. časť)
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Aj v Lelovciach hrali hokej

?  ?  ? ?  ?  ?Dočkáme sa konca krízy
Ekonomická i hospodárska kríza

sa dotýka každého z nás, zasahuje
aj do našich domácností. Denno-
denne nás o tom presviedčajú
informácie z médií a jej dosahy
cítime i na vlastnej koži. Rastie neza-
mestnanosť. Napriek tomu, že
Nováky sú sídlom silných regionál-
nych zamestnávateľov, počet ľudí
bez práce za prvý polrok 2009
v našom meste hrozivo narástol.

Pokiaľ v januári bolo v Novákoch
bez práce 153 ľudí (čo predstavuje
6,42% ekonomicky aktívneho oby-
vateľstva), najnovšie údaje hovoria
o ich náraste až na 184 (7,63%).
Nezamestnanosť v prvom polroku
2009 kulminovala v apríli, kedy
úrad práce evidoval 186 neza-

mestnaných. Z tohto množstva je
100 žien, čo predstavuje 53,6%.
Aj keď to znie len ako slabá útecha,
miera nezamestnanosti v Nová-
koch sa stále drží pod celookres-
ným priemerom, ktorý dosiahol
9,06%. Najnižšiu mieru nezamest-
nanosti na hornej Nitre si udržia-
vajú obce Lipník (5,33 %) a Boj-
nice (5,42%), Nováky sú z 52
miest a obcí na 13. mieste. Naopak
najvyššiu mieru u nás dlhodobo
vykazu jú obce Chvojn ica
(16,67%), Radobica (14,75%)
a Dlžín (13,75%). Z okolitých obcí,
v Zemianskych Kostoľanoch nemá
prácu 73 (8,72%) a v Lehote pod
Vtáčnikom 171 ľudí (8,51%), z blíz-
kych miest regiónu je miera v Prie-

vidzi 8,25% a v Handlovej
12,78%.

Z posledných zverejnených úda-
jov vyplýva, že najväčšou skupinou
z nezamestnaných Nováčanov sú
občania vo veku 29 - 39 rokov
(48), tesne nasledovaní ka-
tegóriou 39 - 49 rokov (46) a nad
50 rokov (44), menej nezamestna-
ných je vo vekovej kategórii 19 - 29
rokov (37). Absolventi škôl do 19
rokov, ktorí si v Novákoch hľadajú
prácu, sú podľa najnovších údajov
deviati. Tento počet však po let-
ných prázdninách vzrastie. Na
porovnanie, pred rokom bolo bez
práce 106 (4,45%) a pred dvomi
rokmi 128 Nováčanov (5,23%).

- Erik Kližan -

Jožka Černý v Novákoch
Príchod leta v Novákoch má už niekoľko rokov zvláštny kolorit. Stre-

távajú sa celé rodiny, aby vedno strávili krásny a veselý deň. Tento po-
cit mali na mysli aj organizátori tohtoročného Nováckeho letného dňa.

Už ráno, 4. júla 2009 viedla
cesta stoviek detí s rodičmi, či sta-
rými rodičmi rozprávkovým lesom.
Na lúke pri strelnici sa o zábavu
starali veselé rozprávkové posta-
vičky, či Majster N. Zručnosť naj-
menších preverili súťaže a rôzne
atrakcie. Neskoré popoludnie už
patrilo dospelým. No nielen im. „A
práve o to nám ide. V našej čin-
nosti sme stavili hlavne na rodin-
né akcie. Aby Nováčania cez ví-
kend si s celou rodinou urobili po-
hodu, zobrali svoje detičky alebo
vnúčence a prišli na program.
Odreagovať a trochu sa aj zaba-
viť,“ hovorí na margo Nováckeho
letného dňa riaditeľka KCMN
Dana Horná. Naozaj, na mest-
skom futbalovom štadióne sa
stretli celé rodiny a užívali si

slnečné popoludnie i zaujímavý
program. Predstavili sa speváčky
Laura Belicová a Mirka Klimento-
vá, dychovka Bojnická kapela,
humorista a imitátor Stano Vitá-
loš. No hviezdou večera bola le-
genda ľudovej piesne. „Jedno-
značným ťahákom dnešného pro-
gramu je Jožka Černý, ktorý kedy-
si spolupracoval s Moravankou
a dnes sa predstavuje s cimba-
lovkou Gracia, vysvetľuje D. Hor-
ná. Jožka Černý na nováckom šta-
dióne predviedol, že napriek
rokom, ktoré pôsobí na pódiách,
nestratil nič zo svojho mladíckeho
kumštu. Piesne známe pred i za
riekou Moravou si z chuti zaspie-
valo celé hľadisko. Milým spestre-
ním Nováckeho letného dňa bolo
i vyhodnotenie súťaže Májové
lásky, kde sa laureátmi stali
najmladší účastníci.

- Erik Kližan -
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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.

Počas troch rokov pôsobenia
NCVP v Novákoch sme mali mož-
nosť po prvý krát privítať v našom
areáli, v termíne od 4.06. - 16.6.
2009 reprezentantku SR v syn-
chronizovanom plávaní

ktorá sa v rámci športovej prípravy
pripravuje na blížiace sa Majstrov-
stvá Sveta v Taliansku /Rím -
august 2009/.

Svoju ďalšiu športovú prípravu
absolvuje v termíne od 27. júla do
5.augusta 2009 opät v našom
bazéne národného centra, kde jej
aj podľa vyjadrenia generálnej
sekretárky SPF Mgr. Lívie Allárovej
boli vytvorené tréningové pod-
mienky pre blížiace sa MS v Ríme
najlepšie.

Tešíme sa na Máriu a veríme, že
sa jej v Ríme bude dariť a dosiahne
najlepšie hodnotenie vo svojej
disciplíne.

Text a foto:

,

Ing. Milan KUPKA

Máriu Dzurekovú,

V sútaži o majstra Slovenska
2008/2009 vo vodnom póle,
odohrali mladší žiaci štyri turnaje.
Z 15-tich stretnutí prehrali iba
s ŠKP Košice a tak si jednoznačne
zaručili víťazstvo a obsadili prvé
miesto. Do finálovej časti postúpili
družstvá ŠKP Košice, PU Prešov,
UK Bratislava, KVP Komárno
a Topvar Topolčany.

2. ŠKP Košice 22 bodov
3. Topvar Topolčany 18 bodov
4. KVP Komárno 16 bodov
5. UK Bratislava 6 bodov
6. PU Prešov 0 bodov

Výsledná tabuľka ml. žiakov
o majstra SR 2009
1. NCHZ Nováky 28 bodov

Majster Slovenska, slovenský reprezentant, bývalý hráč Novák, hráč
Univerzity Južná California a POŠK-u Split, vodný pólista

prežíva šťastné obdobie.
Štrnásteho mája sa mu narodil syn Marko a o deväť dní na to sa stal

so svojím tímom VK Primorac Kotor víťazom Európskej ligy.
A v sobotu, 25. júla 2009 povedal " " svojej manželke Michaele.
Redakcia Novácky chemik gratuluje mladomanželom, želá im veľa

radostí zo synčeka, veľa pekných chvíľ v živote a veľa úspechov
vo vodnopólovej kariére.

Juraj ZAŤOVIČ

Á n o
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Majstrom SR na rok 2009 sa stalo družstvo NCHZ Nováky. O titul sa zaslúžili hráči: P. Tkáč- kapitán družstva, M. Tkáč.
M. Hrivňák, K. Kováč, D. Veterník, A. Ševc, E. Žufovský, M. Sluka, A. Žiak, D. Straka, J. Úradník, A. Furman, A. Kováčik, v prí-
prave B. Kováčiková, A. Raus, M. Trco, M. Gubor. Trénerom družstva mladších žiakov je Vladimír JANKO. MK

Mladší žiaci  NCHZ Nováky  - ročník 1996 a mladší

Zaslúžený titul
Páčilo sa jej, opäť príde

Na  nováckej päťstovke 262 pretekárov

Prišli aj vicemajstri Európy
Novácka päťstovka sa konala 11. a 12. júla 2009 na nováckom jazere

a bola zároveň aj Majstrovstvami Slovenska pre dievčatá a chlapcov 11
a 12 ročných a pre kategóriu veteránov. Na preteku sa zúčastnilo 262
pretekárov, medzi ktorými boli aj vicemajstri Európy Ivana Kmeťová
s Martinou Kohlovou a chalani s K4 Richard Riszdorfer a Juraj Tarr.

Novácka 500vka sa domácim
vydarila, keď po sčítaní bodov
vyhral domáci KRK Nováky nad
druhým Komárnom a tretím

Šamorínom. Na tomto peknom
výsledku sa podieľali títo pretekári
M. Zgančík, T. Klemen, Lucia
Oršulová, V. Mišeje, T. Rus,

Lenka Oršulová, D. Myšák, J.
Ďuriš, P. Drienovská, N. Zatlkajová,
P. Ďuríková, M. Oršulová, A. Lamo-
šová, J. Michalička, M. Ďuriš, M.
Matoušková, N. Tkáčová, Miroslav
Zaťko, L. Felcan, J. Oršula, M.
Fedor, M. Novák, L. Mištinová, M.
Baránek, M. Mičo, J. Baránek,
Michal Zaťko, O. Čižnár a I.
Kmeťová.

Majstrovský titul na 2000m si
vybojovala Lenka Oršulová v K2
s Lenkou Kolpachovou (Vin) a dru-
hé miesto obsadila Viktória Mišeje
v K2 s Monikou Toallovou (Škp).
V kategórii veteránov III sa stal
majstrom Slovenska Milan Zgančík
na 500 aj 200 metrovej trati. - rr -

Oršula, Zaťko, Mištinová a Goga
štartovali na Majstrovstvách Európy juniorov

Na Majstrovstvách Európy juniorov v rýchlostnej kanoistike bojovali
štyria pretekári KRK Nováky. Európsky šampionát sa konal 16. - 19.7.
2009 v Poznani.

Juraj Oršula štartoval v C1 na
1000m a vybojoval si vo FA 9.
priečku a na 500m trati dopádloval
vo FA na 6. priečke, Miroslav Zaťko
vo FB na 500m sa v K1 umiestnil
na 5.mieste, Lucia Mištinová štar-
tovala na K2 a K4. V K2 spolu s K.
Matejkovou si vypádlovali na
1000m vo FB 2. miesto celkovo
11. miesto a v K4 spolu s A. Totho-
vou a G. Szabovou na 500m
skončili vo FA na 9. mieste, Marián

Goga sedel so T. Zigom, Virgom
a Vajdom v K4 na 1000 a 500m.
Na 1000m skončili vo FB na 4.
mieste celkovo 13. miesto a na
500m vo FA na 8. mieste.

Na týchto majstrovstvách štarto-
vali aj dospelí do 23 rokov, ktorí
v K4 na 500m vybojovali pre Slo-
vensko bronzovú medailu. Účastní-
ci finálových jázd (FA) by sa mali
predstaviť aj na blížiacich sa Majs-
trovstvách Sveta v Moskve. - rr -

Prežíva  šťastné  obdobie


