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O 80‘ vOzni sO štyrmi 

nápravami sme písali 

v časOpise vagOnár 

už viackrát. nakOľkO 

ide O kOnštrukčne, 

výrObne, ale aj 

z pOhľadu záujmu 

zO strany našich 

zákazníkOv O veľmi 

úspešný prOjekt, 

OprávnenOsť 

nasledujúcehO 

článku je úplne 

namieste.

malý pohľad do histórie 
hovorí o tom, že výrobná 
linka pre tzv. dlhú 80-ku 
funguje s malými prestáv-
kami už od roku 2012. 
pár mesiacov predtým 
bola spoločnosť tat-
ravagónka oslovená 
spoločnosťou metrans 
s cieľom vývoja vozňa 
na prepravu ľahkých 
kontajnerov. spoločnou 
snahou vzniklo niekoľko 
konštrukčných riešení. 
v procese vývoja sa rieše-
nie, ktoré poznáme dnes, 
a to skrátenie konvenč-
ného 80‘ kĺbového vozňa 
s odstránením kĺbového 
spojenia v strede vozňa, 

odstránenie stredného 
podvozka, a tým zníženie 
počtu náprav, ukázalo 
ako efektívne. existencia 
iba dvoch podvozkov 
neznamená iba priamu 
úsporu v nákladoch, keď 
finálnu cenu vozňa mô-
žeme automaticky znížiť 
o cenu jedného kom-
pletného podvozka. jeho 
oveľa cennejšia pridaná 
hodnota spočíva vo vlast-
nostiach, ktoré sú mimo-
riadne prínosné pre logis-
tické spoločnosti, čiže pre 
majoritnú skupinu našich 
zákazníkov. v prvom rade 
sa odstránením jedného 
podvozka zníži valivý 

odpor, a tým pádom 
aj potrebná ťažná sila 
lokomotívy na rozbeh-
nutie vlakovej súpravy. 
to má dopad na zvýšenie 
efektivity prepravy takto 
ťahanej súpravy z pohľa-
du spotreby energií. 
dôležitým faktorom je aj 
jeho ďalšia „environmen-
tal friendly“ vlastnosť, 
konkrétne fakt, ktorý 
súvisí s nižšou potre-
bou vozňov v súprave 
na prepravu rovnakého 
množstva tovaru ako vo 
vlakovej súprave zloženej 
z vozňov odlišnej dĺžky. 
pri týchto vlakoch je tiež 
potrebná ďaleko vyššia 

spotreba elektrickej ener-
gie. hovoríme o úspore až 
do výšky 20 % na jednu 
vlakovú súpravu. samo-
zrejme veľký vplyv má aj 
zastúpenie trate z pohľa-
du jej trasovania (koľko 
malých oblúkov musí pre-
konávať na svojej trase) 
a jej členitosti (stúpania).
jeho inovatívnosť bola 
ešte viac vylepšená adap-
táciou kotúčovej brzdy, 
ktorá znížila úroveň na-
meraného hluku pod hra-
nicu 78 db. u vozňa, akým 
je tento intermodálny, má 
kotúčová brzda význam 
z dôvodu vysokých 
kilometrických nábehov. 
podľa lcc analýz sa kotú-
čová brzda začína oplácať 
od ročného kilometrické-
ho nábehu 70 000 km. 
tento vozeň je preto 

významnou súčasťou do-
sahovania trvalo udržateľ-
ného rozvoja v nákladnej 
železničnej doprave.
vynikajúce konštrukčné 
a logistické vlastnosti boli 
ocenené aj na domácom 
fóre, keďže v roku 2015 
bol vyhlásený za „strojár-
sky výrobok roka“.
spoločnosť met-
rans, a. s., ktorá stála 
pri zrode, je zároveň aj 
najväčším zákazníkom 
pre daný produkt. prá-
ve v tomto období sme 
vyrobili pre uvedeného 
operátora kombinovanej 
dopravy 2 000. kus vozňa 
sggnss 80‘.
vo veľmi krátkej dobe 
sa o vozeň začali zaují-
mať rôzne spoločnosti, 
ktoré ho v hojnom počte 
zaraďovali a zaraďujú do 

svojej flotily. k dnešnému 
dňu tak registrujeme viac 
ako 4 300 vyrobených 
kusov. počas kalendárne-
ho roka 2019 sme do-
konca atakovali hranicu 
1 000 vyrobených kusov 
v rámci ročného objemu. 
použitie vozňa – najmä 
z dôvodu širokej variabi-
lity loženia kontajnerov 
a vymeniteľných nad-
stavieb – sa uplatnilo 
aj na mimoeurópskych 
tratiach. najviac rezonuje 
preprava ľahkých kon-
tajnerov z číny na novej 
hodvábnej ceste.
s nárastom počtu kon-
cových užívateľov vozňa 
začínajú pribúdať aj nové 
požiadavky na zmenu 
jeho užitočných para-
metrov. medzi novinky 
môžeme s hrdosťou 
zaradiť novú verziu vozňa 
označovanú ako Xl. 
zásadnými vylepšeniami 
v tejto verzii je: 
•	 pripravenosť vozňa 

na zabudovanie dac 
(digital automatic 
coupling), o ktorom 
sme už na stránkach 
vagonára písali.

•	 zvýšenie prepravnej 
kapacity o 4 t. ide 

o kombinácie zaťažení 
s 20’, 40’ a 45’ kontaj-
nermi. u 45’ kontaj-
nerov je to zvýšenie 
únosnosti. u 40’ kon-
tajnerov je to zvýšenie 
únosnosti pri dosiah-
nutí maximálneho 
nápravového zaťaženia 
22,5 t. u 20’ kontajne-
rov bude možné vozeň 
naložiť týmito kon-
tajnermi rovnomerne 
zaťaženými, napr. pre-
prava drevnej štiepky, 
čo doposiaľ nebolo 
možné.

O unikátnosti vozňa 
svedčí aj fakt, že jeho 
dizajn začala do značnej 
miery kopírovať aj konku-
rencia. 
krátky pohľad naprieč 
spektrom budúcich 
objednávok pre sggnss 
80‘ nahovára, že výrobná 
linka bude aj v nadchá-
dzajúcich mesiacoch 
v prevádzke. súčasný do-
pyt na trhu nákladných 
železničných vozňov 
vyzerá pozitívne a pred-
povedá ďalšie pokračova-
nie výroby, samozrejme 
aj s kladením dôrazu na 
možné ďalšie inovatívne 
vylepšenia konštrukcie.

SggnSS 80‘XL

Dipl. Ing. Marián Moravčík, Ph.D., hlavný konštruktér
Ing. Branislav Toporcer, predaj

vagonar@tatravagonka.sk
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„železničná doprava šetrí 
životné prostredie a efek-
tívne využíva energiu, 
a preto bude zásadná 
v snahe eú dosiahnuť 
do roku 2050 klimatickú 
neutralitu. kríza spôsobe-
ná ochorením cOvid-19 
takisto preukázala, že 
železničná doprava môže 
za výnimočných okol-
ností uľahčiť dodávky 
základného tovaru, ako 
sú zdravotnícke pomôcky, 
potraviny a palivo,“ hovorí 
Oleg butković, chorvátsky 
minister pre námorné zá-
ležitosti, dopravu a infra- 
štruktúru, predseda rady.

Železničná doprava 
– udrŽateľné a bez-
pečné spojenie
železničná doprava ako 
jeden z najudržateľnej-
ších a najbezpečnejších 
druhov dopravy bude 
zohrávať hlavnú úlohu 
v budúcom európskom 
systéme mobility. že-
lezničná doprava nie je 

len šetrnejšia k životné-
mu prostrediu a ener-
geticky účinná – je to aj 
jediný druh dopravy, pri 
ktorom sa od roku 1990 
takmer nepretržite znižo-
vali emisie cO2, pričom sa 
zároveň zvyšoval objem 
dopravy.
železničná doprava spája 
ľudí, regióny a podniky 
v celej eú. Okrem toho 
je dôkazom európskych 
odborných skúseností 
v oblasti inžinierstva a sú-
časťou nášho európskeho 
dedičstva a kultúry.

prečo 2021?
európsky rok železníc 
v roku 2021 pomôže 
urýchliť modernizáciu 
železničnej dopravy, ktorá 
je potrebná na to, aby sa 
stala populárnejšou alter-
natívou menej udržateľ-
ných druhov dopravy.
rok 2021 bude prvým 
úplným rokom, v kto-
rom sa budú v celej eú 
implementovať pravidlá 

štvrtého železničného ba-
líka. na rok 2021 pripadá 
aj niekoľko významných 
výročí v oblasti železnič-
nej dopravy: 20. výročie 
železničného balíka, 175. 
výročie historicky prvého 
železničného spojenia 
dvoch hlavných miest eú 
(paríž – brusel), ako aj 40 
rokov tgv a 30 rokov ice.
medzinárodný festival 
umenia eurOpalia si už 
vybral železnice za svoju 
tému na rok 2021 a aktív-
ne prispeje k celému radu 
činností počas celého 
európskeho roka železníc.

súvislosti
európska komisia vo svo-
jom oznámení z 11. de- 
cembra 2019 predstavila 
európsku zelenú dohodu 
pre eú a jej občanov s cie-
ľom dosiahnuť klimatickú 
neutrálnosť do roku 2050. 
keďže doprava pred-
stavuje štvrtinu emisií 
skleníkových plynov v eú, 
tento sektor bude zo-

hrávať kľúčovú úlohu pri 
dosahovaní uvedeného 
cieľa a stanovil sa preň 
cieľ znížiť emisie do roku 
2050 o 90 %.
v rámci európskej zelenej 
dohody komisia v súčas-
nosti pracuje na stratégii 
pre udržateľnú a inteli-
gentnú mobilitu, ktorá 
sa bude zaoberať emisia-
mi zo všetkých druhov 
dopravy. prioritou by mal 
byť presun podstatnej 
časti 75 % vnútrozem-
skej cestnej nákladnej 
dopravy na železničnú 
a vnútrozemskú vodnú 
dopravu.
výbor stálych predsta-
viteľov sa dohodol na 
mandáte na rokovania 
o návrhu, ktorého cieľom 
je podporiť tento ekolo-
gický, bezpečný a inovač-
ný spôsob dopravy ako 
kľúčový prvok prechodu 
k udržateľnej a inteligent-
nej mobilite.

Dipl. Ing. Marián 
Moravčík, Ph.D

hlavný konštruktér

1. januára 2021 sa začal európsky rok železníc. počas roka sú naplánova-
né viaceré aktivity na propagáciu železničnej dopravy ako udržateľné-
ho, inovatívneho a bezpečného spôsobu dopravy, s cieľom jej väčšieho 
využívania. propagácia zdôrazní jej prínos pre ľudí, hospodárstvo a klí-
mu a zameria sa na zostávajúce prekážky vzniku skutočného jednotné-
ho európskeho železničného priestoru bez hraníc.

Rok 2021 

Európsky 
rok žElEzníc

na poslednú otázku: 
„európska rada vyhlá-
sila budúci rok 2021 za 
európsky rok železníc,“ 
odpovedalo mnoho z vás 
správne, vylosovať sme 
však mohli len jedného vý-
hercu a je ním pán Štefan 
Gemza, ktorý vyhral tričko 
od spoločnosti tatrava-
gónka.  
blahoželáme!
 
Ďalšia súťažná otázka, 
ktorá vám môže priniesť 
vytúženú cenu: 
„viete akým vylepšením 
disponuje tento vozeň 

VEDELI STE, ŽE…?

oproti svojmu staršiemu 
predchodcovi? “ 
poradíme: nie je to na ňom 
napísané ale skúsenému 
oku rozdiel neunikne.

vaše odpovede zasielajte 
do 16. apríla 2021 na 
vagonar@tatravagonka.sk. 
tešíme sa na  
vaše odpovede. 

vagonar@tatravagonka.sk
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ProceSnÉ rIADenIe
ako cEsta k nEustálEmu 
zlEpšovaniu
Mnohí z vás už pani zuzanu Gardianovú, procesnú inžinierku, poznajú z minulosti. rozhodne nie 
je v spoločnosti tatravaGÓnKa nováčikom a prešla si niekoľkými pozíciami, ktoré jej otvorili 
dvere k lepšiemu chápaniu potrieb našej spoločnosti. aké sú jej priority a čo vlastne zlepšenie 
procesného riadenia prinesie spoločnosti a jej zamestnancom prezrádza v našom rozhovore. 

čo je, zuzka, procesné 
riadenie?
jednoducho povedané – 
zvyšovanie efektívnosti 
identifikovaním nad-
bytočných a kľúčových 
procesov. je to základ 
pro -zákaznícky oriento-
vanej organizácie, ktorá 
chce víťaziť v konkurenč-
nom boji.

ako môžeme definovať 
proces?
proces je súbor vzájomne 
súvisiacich alebo vzá-
jomne sa ovplyvňujúcich 
činností, vďaka ktorým 
sa transformujú vstupy 
na výstup. v našom 
ponímaní je to hlavne 
naša pracovná úloha – 
pritiahnuť mechanizmus 
na konkrétny uťahovací 
moment, naložiskovanie 
dvojkolesí, zhotovenie 
popisov na vagóne, zalo-
ženie zákazky, spracova-
nie noriem na pracovný 
úkon, atď. vstupy sú to, 
čo ku svojej práci po-
trebujeme, napríklad 
materiál alebo údaje; vý-
stup je naopak to, čo od 

nás odchádza na ďalšie 
pracovisko.
každý proces má svoj za-
čiatok, koniec, účel a jas-
ne definované zdroje, 
vstupy a výstupy. začína 
určitou požiadavkou ale-
bo očakávaním zákazníka 

a končí, keď je táto požia-
davka splnená. v rámci 
samotného procesu sú 
teda logicky usporiadané 
rôzne činnosti.

čo bude prioritou pro-

cesného riadenia našej 
spoločnosti?
dnes máme pred sebou 
nespočetné množstvo 
možností, ako sa zlepšo-
vať a tak sme si na začia-
tok vybrali dva dôležité 
prvky, a to sú kľúčové 

ukazovatele procesov 
(kpi) a systém interných 
auditov, na ktoré sa za-
meriame.

aký je rozdiel medzi Kpi 
a auditom?

kpi – kľúčové indikátory 
výkonnosti – je to defino-
vaný cieľ/ciele pre jeden 
proces. tieto merateľné 
hodnoty (kpi) nám vedia 
odhaliť priestor na zlep-
šenie procesu a pomáha-
jú nám ho riadiť.
audity však ponúkajú 
komplexný pohľad na 
reálny stav, v akom sa 
naše procesy nachádza-
jú a vnášajú logiku do 
ich kontroly a riadenia. 
rovnako nám audit po-
skytuje celkový prehľad 
o výsledkoch a identifiku-
je opakované nedostatky.
pojem kpi nie je vagoná-
rom až taký neznámy.

audity sa vykonávajú 
priebežne. v čom bude 
naša stratégia proces-
ného riadenia iná ako 
doposiaľ?
naším prvoradým cieľom 
je kvalita. nielen kvalita 
našich produktov, ale 
aj kvalita každodennej 
práce každého z nás. 
a preto sme sa rozhodli 
sledovať len obmedzené 
množstvo kpi alebo inak 

povedané procesných 
ukazovateľov. pre každý 
z procesov sme vybra-
li 2-3 najdôležitejšie 
a tieto budeme hodno-
tiť v pravidelných, na 
začiatok štvrťročných, 
intervaloch. no a čo sa 
týka auditov, tu sme sa 
rozhodli pridať dva nové 
prvky a zvýšiť prida-
nú hodnotu všetkých 
interných auditov, na 
začiatok ale hlavne tých 
procesov, ktoré nás 
trápia najviac…

je dnes už jasné, kde 
sa primárne zameria 
tvoja pozornosť?
činnosti, ktorých správ-
ne vykonanie môžeme 
z pohľadu výslednej 
kvality a bezpečnosti 
produktov považovať za 
kritické sú pre mňa/nás 
prioritou. identifikovali 
sme 5 takýchto oblastí, 
a to manipulácia s dvoj-
kolesiami, ložiskovanie, 
realizácia skrutkových 
spojov, náterových 
postupov, montáž 
a následná skúška brz-
dového systému. tieto 
budeme opakovane 
preverovať v priebehu 
celého tohto roka na 
základe stanoveného 
plánu auditov.

to znamená, že ostat-
né pracoviská si môžu 
„vydýchnuť“?
naším cieľom nie je ľudí 
neustále kontrolovať, 
ale naučiť ich dodržiavať 
bežné zásady, ktoré vo 
veľkej miere uľahčia ich 

prácu. samozrejmosťou 
bude aj zvýšený dôraz 
na správne vykonávanie 
a systematické udržia-
vanie už zavedeného 
5s systému vo výrobe. 
priebežne budeme 
vykonávať aj náhodný 
audit výrobného proce-
su, tzv. Flash audit, kto-
rý v 6 krokoch hodnotí 
aktuálny stav daného 
business unitu, prípad-
ne jeho vybranej časti.

Chce to veľmi veľa 
odhodlania a práce 
zlepšovať a zmeniť 
zaužívané procesy. be-
nefit pre spoločnosť je 
jednoznačný – zvýše-
nie konkurencieschop-
nosti. čo však môže 
aplikovanie procesné-
ho riadenia priniesť do 
práce bežného výrob-
ného pracovníka?
poznať svoju chybu 
znamená opraviť ju. 
a všetky naše chyby 
a nedostatky majú zmy-
sel len vtedy, keď nás 
dokážu posunúť o krok 
dopredu. niekedy krok, 
inokedy dva a občas sa 
stane, že sa musíme na 
chvíľu zastaviť alebo 
vrátiť o krok späť, ale to 
je jediná možnosť, ako 
sa dostať na tú správnu 
koľaj a pre našich zákaz-
níkov 
byť prvOu vOľbOu…

Ďakujeme za rozhovor.

Vytrieď

UD
rŽ

UJ

štanDarDizUJ

UsporiaDaJ

Vyčisti

r
o

Z
H

o
V

o
r

rok 2022 bude pre nás, ako tím, dôležitým míľ-
nikom na dlhej trati. storočnica priekopníka 
vagónovej výroby na európskom trhu sa neza-
držateľne blíži a my sa spätne môžeme pozrieť 
atmosféru roku 1922, ako na rok začiatku vý-
voja lídra. 

v pamäti sa nám síce 
podoba výrobnej linky 
či historickej budovy 
nevybaví, no špekulácie 
nad exteriérom podniku 
sme mimoriadne priblížili 
jej kresbou, ktorá sa už 
stala súčasťou grafiky na 
dokumentoch určených 
pre externú komunikáciu. 
nápis „since1922“ taktiež 
nenápadne vnáša vánok 
nostalgie s každým sprie-
vodným listom aj nášmu 

obchodnému partnerovi. 
vďaka patrí autorovi kres-
by, pánovi jánovi timkovi 
(inšpektor kvality a člen 
sponzoringovej a filan-
tropickej komisie), ktoré-
ho mimoriadne umelecké 
cítenie vnieslo nový šat 
nielen do spomínanej 
dokumentácie, ale oživilo 
aj „historické steny“ našej 
tatravagónky. 

Mgr. Monika Galajdová

pomaly
k SToRočnIcI

možno sa aj vo vašom „šuflíku“ nájde kúsok 
istej dávky nostalgie!? staré fotografie, mapy, 

plány, diplomy, vlajky, odznaky, katalógy, knihy, cd 
a  iné nosiče spoločnosti tatravagónka. darujte 
ich nám, povedzte ich krátky príbeh objavenia a my 
sa postaráme nielen o zachovanie ich hodnoty, ale 
tento zabudnutý artefakt môže byť klenotom osla-
vy stého výročia a ozdobou dlhej trate spoločnosti. 
stačí nás len kontaktovať na: 

marketing@tatravagonka.sk, 0918 735 052.

autor: Ján Timko  
URK
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plne  
automatizované

spojenie

čiastočne  
automatizované

spojenie

manuálne
spojenie

v predchádzajúcich 

príspevkOch 

zaOberajúcich 

sa dak sa častO 

ObjavOvalO spOjenie 

dak 4. môžeme si 

pOlOžiť Otázku: 

„a môže byť aj dak 3 

alebO dak 5?“ určite. 

ánO! aby sme dO 

témy vniesli trOchu 

svetla, Objasníme 

tO na prilOženOm 

Obrázku.

Dak 4 - Čo jE to?
DAK (DigitalE 

automatischE kupplung)

čiastočná
digitalizácia

digitalizácia
nákladnej  

železničnej dopravy

komplexná
digitalizácia

v
ÝH
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Y 
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náKladY na spojenie
TU SME DNES

TU SMERUJEME 
•	 Automatické spojenie 

vzduchového, elektrického, 
dátového vedenia

•	 EP brzda
•	 Čiastočne automatizované 

rozpojenie 

•	 Automatické spojenie vzduchového, 
elektrického a dátového vedenia

•	 EP brzda
•	 Automatizované rozpojenie aj na 

diaľku 

•	 Automatické spojenie vzduchové-
ho a elektrického vedenia

•	 EP brzda
•	 Čiastočne automatizované 

rozpojenie 

aK 1

aK 2

daK 3

daK 5

daK 4

sK

•	 Automatické / mechanické 
spojenie

•	 Manuálne spriahnutie / 
rozpojenie vzduchového 
potrubia

•	 Automatické spo-
jenie vzduchového 
potrubia

•	 Čiastočne 
automatizované 
rozpojenie 

D
A

K
 S

c
H

É
M

A

cieľom prechodu od 
dnes zaužívaného 
závitového spojenia 
prostredníctvom me-
chanického spriahadla 
na plne automatické 
spriahanie je zvýšenie 
stupňa automatizácie 
a digitalizácie. je to ne-
vyhnutná požiadavka 
na očakávané zvýšenie 
prepravných kapacít 
po železnici súvisiacich 
aj s presunom dopravy 
z cesty na železnicu. 
železnica predstavu-
je najlepšie riešenie 
z pohľadu zvýšenia 
výkonnosti celého 
dodávateľského reťazca 
nákladnej železničnej 
dopravy pri súčasnom 
znížení vplyvu dopravy 
na životné prostredie.

r
o

Z
H

o
V

o
r

aká bola tvoja cesta na 
pozíciu riaditeľky úseku 
riadenia kvality? 
ani sa mi nechce veriť, že 
je to už 14 rokov od môj-
ho nástupu do spoločnos-
tu tatravagónka. vy-
rástla som pod krídlami, 
v tej dobe, tých najlepších 
„výstupárov“. snažila som 
sa od nich získať čo naj-
viac vedomostí a čerpať 
z ich obrovských skúse-
ností. no na mojej ceste 
ma formovali aj samotní 
preberači, s ktorými som 
bola v dennodennom 
kontakte a vlastne som 
dodnes. bola to pre mňa 
tá najlepšia škola.

čo bolo tvojou moti-
váciou k profesijnému 
postupu? 
zvedavosť. spoločnosť 
tatravagónka je pre 
mňa ako obrovská strojár-
ska encyklopédia, obrátiš 
akýkoľvek list a dozvieš sa 
stále niečo nové. tu člo-
vek jednoducho nemôže 
profesijne stagnovať. vír 
každodenných udalostí 

a snaha o vyriešenie mno-
hokrát zdanlivo neriešiteľ-
ných problémov je to, čo 
ma posúva vpred. 

Ktoré z „povýšení” si 
ceníš najviac a z ktorého 
si sa najviac tešila? 
s každým povýšením 
automaticky prichádza 
väčšia zodpovednosť 
a rešpekt. zodpovednosť 
za ľudí, ich rozvoj a napre-
dovanie úseku, za úlohy 
a termíny.  teší ma, keď sa 
nám darí vyriešiť prob-
lémy, ktoré nás už dlho 
trápili a najmä, keď sa z 
nich ako firma poučíme 
a neopakujeme „staré 
hriechy“ v nových projek-
toch. 

boli aj chvíle, kedy si 
pomýšľala nad zmenou 
zamestnania? 
keď je človek zanietený 
pre svoju prácu a má 
okolo seba tím ľudí, na 
ktorých sa môže spoľah-
núť, tak tie ťažšie chvíle 
vás len posilnia a stmelia. 
a okrem toho nikdy neu-
tekám z bojiska.

Mala si aj „vzor” - šéfa, 
teda svojho nadria-
deného, na ktorého 
rada  spomínaš a ktorý 
Ťa na tvojej „kariérnej 
ceste” ovplyvnil? 
vzorom či inšpiráciou sú 
pre mňa ľudia, ktorí svoju 
prácu robia poctivo, nie 
sú povrchní a majú zmy-
sel pre detail. v detailoch 
sú totiž častokrát ukryté 
riešenia našich strojár-
skych hlavolamov.

Chceš niečo odkázať 
svojim kolegom? 
„základom kvality je 
obyčajná poctivosť.“ 
môžeme mať vo firme 
akékoľvek dokonalé 
technológie, no vždy je tu 
človek, ktorý ich ovláda 
a využíva. pravdaže sme 
len ľudia a robíme chyby, 
ale máme nastavené 
systémy, ktoré v takých 
prípadoch máme využí-
vať. priznať si chybu nie 
je slabosť, ale znak sily 
a prestať ju opakovať je 
znak odvahy a múdrosti.

Ďakujeme za rozhovor.

mária
horáková
v roku 2007 nastúpila do spoločnosti ako technický pracovník. trvalo približ-
ne 3 roky, kým jej vedenie zverilo dôveru a posunulo ju na pozíciu manažéra 
kvality. takto sa začala manažérska kariéra absolventky tuKe, ktorá riadila 
niekoľko oddelení na úseku riadenia kvality a  z  pozície zástupcu riaditeľa 
urK v roku 2018 prešla do vedenia úseku ako riaditeľka. 

slovo kariéra je z fran-
cúzštiny, kde slovo 

carrière znamená cesta. 
cesta, ktorá má svoje 

úskalia, odbočky, stúpa-
nia, klesania i kruhové 

objazdy, ale vždy by 
mala viesť správnym 

smerom. niekto nemá 
ambície pre profesijný 

rast, niekto na sebe 
musí tvrdo pracovať 

a iný sa narodí ako 
„dieťa šťasteny”. my vám 
chceme priniesť príbehy 
zamestnancov, ktorí nie 
sú „manažérmi od stola”, 

ale sú to ľudia, ktorí si 
prešli svojou „vagonár-

skou” cestou k úspechu.

cesta úspešnéhO vaGonára

Dipl. Ing. Marián Moravčík, Ph.D. 
 hlavný konštruktér
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inováciE tEchnológií
vo vzDElávacom 
procEsE sošt

ako na tieto výzvy 
reaguje sOš technická 
v poprade, nám priblí-
žil mgr. samuel vojtas, 
zástupca riaditeľa sOšt 
pre praktické vyučovanie: 
„nielen nové robotizova-
né pracovisko clOOs na 
zváranie a robotické pra-
covisko na praktické uče-
nie automatizácie, ale aj 
vertikálne cnc obrábacie 

centrum, šesť frézovačiek, 
šesť sústruhov s číselným 
odmeriavaním umožnia 
žiakom získať dostatok 
vedomostí, zručností 
a pracovných návykov, tak 
potrebných pre ich povo-
lanie. modernizácia neo-
bišla ani našu zváračskú 
školu, ktorej vybavenie 
sme doplnili o zariadenie 
na plazmové rezanie, 

zváračku na zváranie me-
tódou tig a šesť zváračiek 
na zváranie metódou 
mig a mag. práve vďaka 
kvalitnému a modernému 
vybaveniu očakávame 
zvýšenie motivácie žiakov 
na praktickom vyučo-
vaní.“ táto investícia vo 
výške presahujúcej jeden 
milión eur bola financova-
ná prevažne z fondov eu, 

prešovského samospráv-
neho kraja a vlastných 
zdrojov školy. my sa teší-
me, že naša spoločnosť 
má v oblasti duálneho 
vzdelávania za partnera 
práve sOšt, ktorá pružne 
reaguje na nové výzvy 
tejto doby a úspešne ich 
aplikuje do vzdelávacieho 
procesu. 

Oddelenie vzdelávania 

prispôsobovať sa súčasným trendom inovácií smerujúcim k automatizácii a robotizácii musia nie-
len firmy, ale aj školy. tie začínajú byť pod čoraz väčším tlakom skvalitniť vzdelávací proces a prí-
pravu žiakov pre aktuálne potreby trhu práce.

už traDiČná 
strojárska olympiáDa

Xiv. ročník obľúbenej 
vedomostnej súťaže pre 
žiakov stredných škôl síce 
prebiehal online, no ne-
jedno víťazstvo smerovalo 
do popradu, a to práve na 
spš techniky a dizajnu. 
„hovorí sa, že pre niečo 
v živote sa musí človek 
narodiť, aby tomu či 
onomu rozumel a chcel 
poznať, ale naši študenti 
dokázali, že aj napriek 
ťažkým časom a dištanč-
nému vzdelávaniu vedia 
študovať pod správnym 
vedením učiteľov aj sami 
a dosahovať úspechy 
a výsledky nielen v škole, 

ale aj v súťažiach,“ ho-
vorí jeden z ich učiteľov, 
ing. milan hanzeli. 

zaujímalo nás, kto 
zo žiakov sa tešil 
umiestneniu a v akých 
kategóriách. 
„v kategórii Výrobné 
systémy a environmen
tálna technika obsadil 
2. miesto timotej Maďar 
s prácou tretia os elektro
erozívneho obrábania. 
Automatizácia a apliko
vaná informatika bola 
doménou Adama Kučeru, 
kde s prácou Automatizá
cia železničného nádražia 

obsadil 2. miesto. 
Aplikovaná mechanika 
a mechatronika mala 
bronzového víťaza Ma
reka Onduša s prácou 
Automatizácia defek
toskopických skúšok. 
a v kategórii Dopravná 
technika a konštruovanie 
obsadil 4. miesto timotej 
Mačák s prácou Planéto
vé prevody.“
ing. milan hanzeli zároveň 
dodáva: „niet krajšieho 
pocitu, keď má učiteľ 
možnosť vidieť ocenenia 
svojich žiakov uznávaný-
mi odborníkmi z vysokých 
škôl a praxe. som hrdý 

a ďakujem študentom za 
výbornú reprezentáciu 
nielen seba, ale aj našej 
školy.“
pripájame sa k týmto 
slovám a zároveň srdečne 
blahoželáme k úspechom. 
s určitosťou môžeme 
potvrdiť, že umiestnenie 
žiakov priamo poukazuje 
na skvalitňovanie strojár-
skeho vzdelávania v mes-
te poprad, vďaka ktorému 
pripravujú odborníkov 
v oblasti strojárskej vý-
roby, ba možno aj posilu 
do nášho tímu tatrava-
gónky v budúcnosti. 

Mgr. Monika Galajdová

aj tento rok pokračujeme v tradícii a podporili sme mladé talenty ako partner strojárskej olym- 
piády, ktorej organizátorom je slovenská technická univerzita v bratislave. 

vagonar@tatravagonka.sk
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SUPerMÁrIo

pO vyhOdnOtení 

výsledkOv môžeme 

Opäť zablahOželať 

našim kOlegOm, 

ktOrí v uplynulOm 

ObdObí dOsiahli 

bezúrazOvOsť, teda 

na ich pracOviskách 

nevznikli ani 

registrOvané a ani 

neregistrOvané 

pracOvné úrazy.

posledný štvrťrok minu-
lého roka odzrkadľoval 
celoročný vývoj, v rámci 
ktorého sme registrovali 
znížený počet úrazov 
v spoločnosti. potešu-
júce je, že sa nám darí 
opakovane zabezpečo-
vať bezúrazovosť aj na 
výrobných strediskách, čo 
je vzhľadom na charakter 
pracovných činností v tej-
to oblasti náročnejšie.
z celkového ročného 
počtu 30 registrovaných 
pracovných úrazov polo-
vica súvisí s manipuláciou 
s bremenami (zväčša ide 
o drobné pritlačenia ale-
bo pomliaždeniny prstov 
pri ukladaní materiálu), 

druhou väčšou skupinou 
sú úrazy v pracovnom 
priestore (zväčša zlé 
dostúpenia alebo zakop-
nutia v priestore praco-
vísk).
veríme, že v tomto ka-
lendárnom roku rovnako 
nadviažeme na dobrý 
výsledok, ktorý v koneč-
nom dôsledku znamená 
zdravie pre našich za-
mestnancov.
a kto sa stal superMá-
rioM za rok 2020?! My 
to už vieme a vy sa to 
dozviete v ďalšom čísle 
vagonára! 

Ing. Milan Handzuš  
manažér bezpečnosti 

a služieb

útvar ns
bu 02 4240

4290
bu 03 4310
bu 04 4330
bu 06 4350
úgr 5210
útpv 2110

2410
4810

trebišov 4640
53110
53120
40120
40130

  súťaž O najbezpečnejšie pracOviskO 
pOkračOvala vyhOdnOtením  
súťažnéhO ObdObia 4Q v rOku 2020

uplynulý rok nás posta-
vil pred veľkú, doposiaľ 
nepoznanú výzvu, kedy 
pravidlá fungovania 
nielen ekonomiky výrazne 
ovplyvnilo vírusové ocho-
renie. stalo sa súčasťou 
tejto novej doby, ktorá 
sa naozaj zmenila, ak sa 
obzrieme presne o rok 
späť. Obmedzila sa najmä 
intenzita sociálneho 
kontaktu a do popredia sa 
dostala bezpečnosť, ktorej 
význam nabral úplne 
iný rozmer než doposiaľ. 
bezpečnosť našich za-
mestnancov je jednou 
z hodnôt, ku ktorým sa 
hlásime a nemáme tým na 
mysli iba bezpečnosť na 
pracovisku, ale aj váš zdra-
votný stav. priam denno-
-denne sa dostávame do 
krízovej situácie, kedy 
nám čas nehrá do karát 
a v jednom momente je 
potreba nastaviť tím ľudí 
a nájsť riešenia aj na aký-
koľvek alternatívny scenár. 
prvoradé bolo, a stále je, 
pre nás minimalizovať 
riziko šírenia cOvid-19 
a vytvárať podmienky pre 
pravidelnú kontrolu vášho 
stavu prostredníctvom 

testovania sa nám poda-
rilo nielen v krátkom čase 
zorganizovať, ale úspešne 
zabezpečiť aj priebežné 
fungovanie. na margo 
toho sme v posledných 
dňoch pristúpili k elek-
tronickej registrácii, ktorá 
výrazne šetrí váš čas na 
testovanie. mnohí tento 
krok vítajú s nadšením, no 
nájdu sa aj osoby, ktoré 
necítia istotu a oporu 
v dynamickom it svete.
Obavy nie sú na mieste, 
registrácia je mimoriadne 
jednoduchá:

stačí sa prihlásiť na  
https://tatravagonka.
rychlejsie.sk, vybrať si 
termín a čas testova-
nia, vyplniť svoje údaje 
a odoslať. do sms správy 
vám príde presný čas 
testovania, ktorý treba 
rešpektovať. testovacie 
miesto môžete opus-
tiť bezprostredne po 
testovaní. výsledok vám 
príde do sMs správy, 
ktorá je plnohodnotnou 
náhradou papierového 
certifikátu. 

veríme, že si aj tento 

systém elektronickej 
registrácie spoločnými 
silami osvojíme a naplno 
využijeme benefity, ktoré 
sú nám novými techno-
lógiami, uľahčujúcimi náš 
život, núkané. 
netreba však zabúdať na 
to, že testovanie i vitamí-
nové balíčky na posilnenie 
imunity, ktoré ste obdržali 
v posledných dňoch majú 
len napomôcť k lepšiemu 
zvládnutiu situácie, preto-
že odolný organizmus so 
silnou imunitou je predpo-
kladom pre ľahšie preko-
nanie akejkoľvek infekcie. 

najväčší podiel na úspeš-
nosti v tomto boji máte 
najmä vy - svojím zod-
povedným prístupom, 
ktorý sa stal už súčasťou 
úsudku každého z nás… 
naliehavá výzva správať sa 
zodpovedne voči svojmu 
zdraviu a zdraviu svojich 
kolegov v čase, keď nás na 
zabehnutej trati sprevádza 
aj staronový nepriateľ je 
prioritou. 
dodržiavajte preto stano-
vené pravidlá a rešpektuje 
zásady rOr. preukazujete 
tak rešpekt nám všetkým. 

Mgr. Monika Galajdová

BEZPEčnoSŤ 
nEpozná kompromisy

Chránime
vaše zdravie
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BuDujEmE, InoVUJEME 
REnoVUJEME

zvýšená kapacita výroby zvyšuje nároky na jej energetické 
zabezpečenie, čo malo za následok rekonštrukciu trafostani-
ce na „tatravagóne“. 

začiatok roka začína investičné oddelenie a  oddelenie údržby a  energetiky vo veľmi dynamickom 
tempe. prinášame len zopár najdôležitejších noviniek v oblasti obnovy spoločnosti tatravaGÓnKa. 

nové vysokovýkonné obrábacie centrum bF5200 nájdete na 
bu02 – ložiskovni. 

nákladná údržba, servis, získavanie náhradných dielov 
a spotreba energie 13 rokov „starých“ technológií v našej je-
dálni boli určujúce fakty pri ich výmene. výmena prebieha 
v štyroch etapách a je prísľubom kvalitnejšej prípravy jedál 
pre nás všetkých.

aby mohlo prísť nové, staré musí preč. náročná demontáž starej linky na povrchové úpravy na bu02 a zbúranie „acetylénky“ 
je mimoriadne veľkou zmenou v našej spoločnosti.  čo bude stáť na mieste tohto inventáru na bu02 a ako vyzerá nová linka 
v hale pp h2 a l1? čoho je predzvesťou búranie základov na bu01 – obrobni a čo bude stáť na mieste, ktoré dnes už len pri-
pomína „starú acetylénku“? aj o tom budú kolegovia z utpv informovať v najbližšom vagonári. 

Priezvisko a meno NS Počet  
odberov

Bukovina Peter 48140 90

Kubov Ľubomír 42215 60

Orolín Ján st. 51110 20

Suchanovský Damián 43110 20

Bonk Vladimír 42130 10

Kekeňák Ondrej Ing. 80120 10

Beneš Dominik 43410 10

ŽiVotnÉ JUbileUMpoďaKoVanie

Uznanie

aj vaše okrúhle narodeniny sú 
pre nás príležitosťou k tomu, aby 
sme vám úprimne poblahoželali. 
šťastie, zdravie, láska je niečo čo 
vám nemôžeme dať, ale môžeme 
vám to srdečne priať. 

naše poďakovanie za dlhoroč-
nú a svedomitú prácu v spo-
ločnosti tatravagónka patrí 
aj pracovníkom, ktorí si už 
dnes užívajú zaslúžený dôcho-
dok. prajeme vám, kolegovia, 
aby vás sprevádzalo vedomie 
dobre vykonanej práce a 
želáme pevné zdravie a veľa 
radostných a slnečných dní v 
dôchodku. Ďakujeme!

mimoriadne radi vyjadrujeme 
uznanie osobám, ktoré nezišt-
ne pomohli darovaním krvi. 

Kazimírová Drahoslava 46190 Trebišov
Pitoňák Ján 80130 Poprad
Labajová Mária 52110 Poprad
Gura Pavel 43310 Poprad

tvár spoloČnosti 
TATRAVAgÓnKA

ľudia sú MiMoriadne dôleŽitÝM a silnÝM pilieroM naŠej spoločnosti, a preto 
sa CHCeMe poĎaKovaŤ, poblaHoŽelaŤ, vYjadriŤ uznanie, no aj vYvolaŤ 
spoMienKu na ľudí, Ktorí tvoria(-li) súčasŤ spoločnosti tatravaGÓnKa. 

Uverejnenie týchto osôb je podmienené predošlým súhlasom vyjadreným  v osobnej karte zamestnanca, prípadne súhlasom od rodiny pozostalej osoby. 

pracoVnÉ JUbileUM

spoMienKa

je to pre nás pocta, oceniť vás pri 
významnom okrúhlom jubileu 
práce pre našu spoločnosť  tat-
ravagónka a  poďakovať sa za 
zodpovedne odvedenú prácu po-
čas uplynulých rokov. bez ohľadu 
na pozíciu je aj tá vaša základom 
úspechu celej spoločnosti. 
zaslúŽite si to! 

uctime si spomienkou pamiat-
ku na našich bývalých kolegov, 
ktorí nás navždy opustili. 
michlík  vladimír
pícha  František
skokan pavel
balog  vojtech
magera  pavol

bu01 - striháreň sa dočkala nového ohraňovacieho lisu tru-
ma bend 8800. 

JANUáR
Priezvisko a meno NS Vek
Dvorčák Ján 41220 50
Jankura Miroslav 44210 50
Koško Peter 46320 50
Šperňáková Marcela 94110 50
Knapík Štefan 23110 55
Orolín Marián 43330 55
Soska Ján 43110 55
Mačuga Peter 43230 60
Marečák Vladimír 43190 60
Danková Ľuboslava Ing. 45910 60
Šípková Janka Bc. 20120 60
Šulák Miroslav 42250 60
Vojtko František Ing. 80130 60

FEBRUáR
Šeligová Janka 10140 50
Bernáth Ľubomír 10140 50
Lapšanský Pavol 42910 50
Jakubkovič Peter Ing. 43290 50
Kadurová Michaela MUDr. 94130 50
Grutka Marián Ing. 20120 55
Macko Milan 21210 55
Iľková Ľubica Ing. 30110 55
Neupauer Jozef 43410 55
Orolín Ján 51110 55
Steinová Mária 41910 60
Rusnačko Pavol 41910 60
Dlugošová Ružena 42216 60
Zemanová Božena 52110 60

JANUáR
Priezvisko a meno NS Roky
Gallovič Peter Ing. 23110 10
Knápek Marek Ing. 47110 10
Turtáková Emília 94110 15
Tomas Ján 42430 20
Fric Michal 43110 20
Skokan Štefan 43520 20
Keďuch Ján 44210 20
Kupčiha Martin 44220 20
Šípková Janka Bc. 20120 40

FEBRUáR
Kowalczyk Ján 21210 15
Rusnačko Peter 44250 20
Paciga František 43520 35

vagonar@tatravagonka.sk
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2%
názoV organizácie 

/zDrUŽenia zaMeranie
KontaKt

na odoslanie/doručenie potvrdenia  
o zaplatení dane a vyhlásenia

nadácia aDeli - reahabi-
litácie pre Jakubka

Jakubko - synček nášho zamestnanca má 2,5 roka a statočne bojuje s nepriazňou života. 
Ako 4-mesačnému mu zistili šelest na srdiečku, lieky nezaberali, následne po odpadnutí 
dostal krvácanie do mozgu. Bol v umelom spánku, operovaný na srdiečko. Zo všetkého sa 
mu podarilo ako -tak dostať, avšak má problémy chodiť. V Adeli centre potrebuje ešte aspoň 
dve rehabilitácie, aby sa mu podarilo postaviť na nohy.

peter.paluba@tatravagonka.sk 
0918 735 565

oz ondrej a sára Zamestnanec TVP - krstná mama dvojičiek s vážnymi diagnózami, ktoré napredujú vďaka 
rehabilitačným pobytom a usilovnosti rodičov.

Ing. Lucia Šoltýsova,  
lucia1508@gmail.com

lUKa n.f. luka Klokoč 
spišská belá

Podpora liečby 7-ročného chlapčeka Luka, ktorý trpí mitochondriálnym ochorením. Podpo-
ra rehabilitačných pobytov.

Beáta Kušmíreková, 0905 280 440, 
bkusmirekova@gmail.com

asociácia pomoci postih-
nutým–appa

Dcérka nášho kolegu - Mária - má vážnu diagnózu a aby sa nestala ležiacou pacientkou, 
musí absolvovať rehabilitačné pobyty v centre.

Mgr. Marek KUBOV EWT,  
marek.kubov@tatravagonka.sk 

0918 735 215

nadácia aDeli - rehabili-
tácie pre Jazmínku

Jazmínka - dcéra nášho kolegu sa narodila s detskou mozgovou obrnou a ďalšími vážnymi 
diagnózami. Rodinka sa vytrvalo snaží o napredovanie dcérky zo všetkých síl. Nepotrebujú 
ľútosť, ale pochvalu a pomoc od Vás, dobrých ľudí. Rehabilitácia v Adeli jej môže napomôcť 
k zlepšeniu zdravotného stavu. Ďakujeme.

vagonar@tatravagonka.sk
alebo odovzdať na 5. poschodí AB

Zuzana Domanická

špK Medveď, o.z. 
Občianske združenie podporuje športové, kultúrne a dobrovoľnícke aktivity v meste 
Spišská Nová Ves a širokom okolí. V rámci vlastnej komunity organizujeme športové 
turnaje a podporujeme fungovanie amatérskeho športu na lokálnej úrovni. 

branislav.toporcer@gmail.com 
alebo odovzdať na 6. poschodí AB

Ing. Branislav Toporcer

oz brunečko, senica

Bruno má diagnostikovanú spinálnu svalovú atrofiu - SMA. Je liečený špeciálnou lumbál-
nou punkciou do miechy a musí neustále cvičiť. Rehabilitácie ani rehabilitačné pomôcky 
mu štát neprepláca. Je veľmi obtiažne riešiť prepravu s elektrickým invalidným vozíkom, 
a teda sa rodina snaží dofinancovať nákup minibusu z vlastných zdrojov.

barbora.kotvan@gmail.com 
0911 950 844

nadácia aDeli

Lukáš Rybecký - od júla 2013 po epileptickom záchvate a zástave srdca sa prebudil do vi-
gilnej kómy. Na základe rehabilitácií síce napreduje, ale veľmi pomaly. Doma neustále na 
základe maminej opatery cvičí. Potrebuje viac rehabilitácie, jeho stav je v procese pomalé-
ho, ale postupného zlepšovania.

dagmar.rybecka@gmail.com 

oz svetielko nádeje 
banská bystrica

OZ podporuje deti a  mladistvých s  onkologickými či inými vážnymi, život ohrozujúcimi, 
ochoreniami. Prostredníctvom ich projektov sa snaží OZ zmiernť náročnú situáciu, v ktorej 
sa ocitli.

office@svetielkonadeje.sk 
0908 073 073

oz ema bolebruchová, 
senica

Podpora talentovanej mladej tenistky zo Senice, aby napredovala a hrala tenis na profesio-
nálnej medzinárodnej úrovni.

info@emabolebruchova.sk 
0917 980 183

pierott, n.o. prešov Činnosť zameraná na pomoc deťom talentovaným, ale bez prostriedkov na ich rozvoj, 
deťom s vážnymi diagnostikami, pomoc s liečbou, pomoc rodinám v núdzi.

info@pierott.com 
0910 845 055

progresFeM poprad Špecializované sociálne poradenstvo pre ženy a deti, na ktorých je páchané násilie. progresfem@progresfem.sk 
0919 235 820

U.a. slovakia oz poprad
Hoki poki divadielko - zaoberá sa divadelnou tvorbou a  umením pre deti. Cez diva-
delné príbehy hrdinov Hoki a Poki učíme deti láske k umeniu a krásnu. Do ich životov 
sa snažíme prinášať radosť, smiech a zistenia, že dobrý priateľ, úcta k  jedlu či zdravá 
životospráva sú témy, ktoré vedia byť nielen poučné, ale môžu byť aj zábavné.

info@hokipoki.sk 
0908 388 994, Mgr. Mária Cebulová

združenie „pomoc 
v živote“ Kežmarok

Združenie na pomoc mentálne a telesne postihnutým, najmä deťom, zlepšenie kvality 
ich života. Dotýka sa to najmä detí, zlepšenia ich zdravotného stavu a optimalizácie aj 
ich sociálneho prostredia.

PhDr. Terézia Semaňáková, 
PhD.,052 452 3443 

zpmpkk@ddsanatorium.sk

regionálne združenie 
zdravotne postihnutých 

poprad
Podpora aktivít zdravotne postihnutých v Poprade. Juraj Balta, 0914 150 909 

rzzp.pp@centrum.sk

oz s nami druhým Košice
Združenie zamerané na pomoc a podporu primárne rodín s deťmi so zdravotným po-
stihnutím, ktoré sa dostali do stavu sociálnej núdze. OZ poskytuje právne a  sociálne 
poradenstvo. 

Mgr. Zlatica Hejlová, 0917 513 177 
snamidruhym@gmail.com

✓ ak ste dostali „ročné zúčtovanie 
preddavkov na daň“ a „potvrde-
nie o zaplatení dane na účely 
vyhlásenia o poukázaní sumy do 
výšky 2 %“ elektronicky, stačí:

•	 vypísať	„Vyhlásenie	o pouká-
zaní podielu zaplatenej dane 
z príjmov fyzickej osoby“, 
ktoré nájdete na webovej 
stránke Finančnej správy, 
prípadne vám ho poskytne 
osoba/združenie, ktoré sa 
o vaše 2 % uchádza,

•	 zaniesť	vypísané	„Vyhlá-
senie“ a „potvrdenie o za-
platení dane za rok 2020“ 
na daňový úrad, prípadne 

odovzdať osobe/združeniu, 
ktorému 2 % darujete. 

✓ ak ste nevyžiadali elektronické 
zaslanie ročného zúčtovania 
preddavkov na daň a potvrdenie 
o zaplatení dane na účely vyhlá-
senia o poukázaní sumy do výšky 
2 %, musíte:

•	 zájsť	na	personálne	oddele-
nie - mzdovú učtáreň, kde 
vám odovzdajú „potvrdenie 
o zaplatení dane za rok 
2020“,

•	 vypísať	„Vyhlásenie	o pouká-
zaní podielu zaplatenej dane 
z príjmov fyzickej osoby“,

•	 zaniesť	vypísané	„Vyhlá-

senie“ a „potvrdenie o za-
platení dane za rok 2020“ 
na daňový úrad, prípadne 
odovzdať osobe/združeniu, 
ktorému 2 % darujete. 

✓ kópiu „vyhlásenia o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príj-
mov fyzickej osoby“ odovzdajte 
žiadateľovi o 2 %. 

veríme, že takto aspoň trochu 
našuškáme našim nerozhodným 
kolegom, ako naložiť s 2 % z dane. 
peniaze, ktoré nedarujete skončia 
v štátnej pokladnici a vláda ich 
využije na financovanie niektorej 
zo svojich politík.

dve percentá z dane na verejnoprospešné účely oslavujú na slovensku už 16 rokov. takzvaná asig-
nácia dane je skvelý spôsob, ako využiť tieto financie na rozvoj a podporu subjektov, komunít, pro-
jektov a jednotlivcov vo vašom okolí. ak sa rozhodnete zaradiť medzi darcov 2 % a vybrali ste si zo 
zoznamu prijímateľov dane, stačí urobiť pár jednoduchých krokov. 

PoMÔŽTe 
nIeLen KoLegoM

Žiadateľom je zamestnanec TVP Externé žiadosti

zBEr použitÉho kuchynskÉho olEja
prineste použitý ku-
chynský olej na vybrané 
čerpacie stanice slovnaft 
a prispejete k ochrane 
životného prostredia. Olej 
sa následne ďalej spra-
cuje, zhodnotí a využije 
ako biopalivová zložka 
do motorovej nafty. za 
odovzdaný olej získate 
extra bonusové body, 
ktoré môžete premeniť 
na odmeny podľa vášho 
výberu.
ak kuchynský olej 
skončí po použití vo 

výlevke, zanesie kanali-
záciu a svojím zápachom 
pritiahne hlodavcov. ak 
sa však separuje, môže 
ešte poslúžiť. partnerská 
organizácia slovnaftu 
z neho vyrobí biopalivovú 
zložku, ktorú primieša-
vajú do motorovej nafty. 
biopalivová zložka z pou-
žitého kuchynského oleja 
výrazne znižuje emisie 
skleníkových plynov.
použitý kuchynský olej 
môžete odovzdať na  
212 čerpacích staniciach 

v 118 mestách a obciach 
slovenska. je dôležité 
zbierať olej do suchých 
a čistých pet fliaš ale-
bo originálnych obalov 
a bez zvyškov potravín. 
Fľašu s použitým kuchyn-
ským olejom odovzdajte 
obsluhe čerpacej stanice, 
ktorá vám pripíše bonu-
sové body podľa množ-
stva odovzdaného oleja. 
za 1 dcl získate 1 bonuso-
vý bod.

Mgr. Pichnarčíková Petra 
Office manager COB

použitý kuchynský olej  
môžete odovzdať na týchto 
čerpacích staniciach:

poprad, moyzesova,  
svitská cesta

svit, hlavná

KeŽMaroK, nižná brána

spiŠsKá nová ves
markušovská cesta

stará ľubovŇa
popradská

vagonar@tatravagonka.sk
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recyklácia je hit! stále sa nám doma hromadí, dokiaľ ju neodnesieme do triedeného 
odpadu alebo, čo je samozrejme oveľa horšie, do odpadu bežného. pozrite si naše nápady, 
čo sa dá urobiť napríklad z obyčajnej plechovky a ako skvelo sa môžete aj s rodičmi pri tom 
zabaviť. zrazu zistíte, že plechoviek, či iného recyklovateľného odpadu, ktorý sa dá použiť 
na vaše skvelé nápady je doma akosi málo… :)

po inšpiráciách s vianočnou tematikou 
prichádza ďalšia… nekonečné 

množstvo zaujímavých nápadov.

plechovkové 
strašidlo alebo 

robot?

aj takýto vláčik 
si môžete vyrobiť
z roliek. kolieska sú 
z plastových vrchnáčikov.

Zdroj: internet

pre poriadok  
na písacom stole

Inšpirácie z roliek 
od toaletného papiera

Dopili ste mlieko  
či džús?

Plechovkové  
hocičo

Nápady z recyklovaných materiálov

alebO sa len tak pOtešiť
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názov prevádzKy adresa prevádzKy ponúKaná zľava platnosť zľavy

pizza borsalino Mnoheľová 22, Poprad
Námestie sv. Egídia 63/28, Poprad

10 % z ceny pizze (všetky druhy),  
10 % z ceny pri nákupe 4 trojuholníkov neurčito

Dobré časy Levočská 211/2, Poprad 10 % z ceny tovarov a služieb neurčito
More matracov Námestie svätého Egídia 2500/42, Poprad 5 % z ceny tovarov pri nákupe nad 300 € neurčito
grand Hotel bachledka **** 
strachan Bachledova dolina 695, Ždiar

10 % z ceny služieb

do 31. 12. 2021 okrem 
od 22. 12.  
do 31. 12. 2021Wellness penzión *** strachan Ždiar 530, Ždiar

chalet strachan Ždiar 700, Ždiar
e -bike strachan Ždiar 695, Ždiar

júl, august 2021Family park strachankovo Ždiar 695, Ždiar
Mini golf strachan Ždiar 695, Ždiar

laser aréna tatry SNP 722/1 A, Svit 20 % z ceny služieb (nevzťahuje sa na nákup 
nápojov a hru Escape room) neurčito

salaš slavkov Tatranská 4, Veľký Slavkov 10 % na konzumáciu jedla  
(okrem denného menu) neurčito

adventure golf slavkov Tatranská 4, Veľký Slavkov 10 % neurčito
Koliba Kamzík Starý Smokovec 8

10 % na konzumáciu jedla  
(okrem denného menu) neurčito

olívia restaurant Nový Smokovec 19258
olívia restaurant Hotel Kukučka, Tatranská Lomnica 14646
Koliba Kamzík Zelená 5, Bratislava – Staré mesto
Koliba Kamzík Premium, nám. SNP 2, Bratislava

Jazyková škola target Karpatská 3256/15, Poprad

10 % na skupinové jazykové kurzy pre dospelých 
(prezenčne aj online), 5 % na individuálne jazy-
kové kurzy pre dospelých a pre deti (prezenčne 
aj online)

neurčito

legáreň Karpatská 3256/15, Poprad 10 % na krúžky s kockami LEGO neurčito
Uni - JUnior šport Námestie svätého Egídia 50/58, Poprad 10 % z ceny tovarov (neplatí na zľavnený tovar) neurčito

relax centrum yF Májového povstania českého ľudu 3175/25, 
Poprad -Juh 3

10 % z ceny vstupu sauna + vírivá vaňa 2 hod., 
5 % z ceny vstupu sauna (fínska, infra) 2 hod., 
5 % z ceny vstupu infrasauna 1 hod.

neurčito

livers pub zámoček Staničná 2, Poprad – Matejovce 15 % na objednanie bowlingovej dráhy neurčito
poliankovo Tatranská Polianka 20, Tatranská Polianka

10 % z ceny vstupu neurčitoDobrá hračka Tatranská Lomnica č. 87, Tatranská Lomnica
tricklandia Cesta Slobody 4, Starý Smokovec

toyeto Toyeto – Forum Poprad, Námestie sv. Egídia 
3290/124 10 % na všetok tovar neurčito

lUnys e -shop, https://lunys.sk/kupon -tatravagonka/ 10 % na všetok tovar okrem skupiny tovarov 
UŠETRI A NEPLYTVAJ JEDLOM neurčito

cyprianus
Námestie svätého Egídia 3290/124, Poprad - 
FORUM POPRAD - 2. poschodie 
alebo www.cyprianus.sk

20 % na nezľavnené produkty (platí aj v predajni 
aj na e -shope s promokódom „TATRAVAGONKA“) neurčito

Heliové balóny poprad Mlynica 97, Mlynica 15 % na všetko (objednať je potrebné vopred 
cez fb stránku Heliove balony Poprad) neurčito

očná klinika Kulanga AquaCity Poprad, Športová 1, Poprad 20 % na všetky vyšetrenia neurčito

ZľaVy prE zamEstnancov
dovoľujeme si vám predstaviť zoznam poskytovateľov zliav pre zamestnancov spoločnosti na rok 
2021. zľavy sú poskytnuté iba na základe predloženia vašej osobnej karty. 

v súčasnej situácii sa každá podpora regiónu ráta niekoľkonásobne. ak aj vy poznáte spoločnosť, ktorá by takým-
to spôsobom chcela osloviť vašich kolegov a poskytnúť im zľavu, kontaktujte nás na: mail@tatravagonka.sk, 
+421 945 551 861. naše poďakovanie patrí poskytovateľom zliav a všetkým zamestnancom, ktorí tento zľavový 
systém nezneužijú. 
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krížovka

tajnička krížOvky:

menO        strediskO

tajnička z minulého čísla:
...náM prinesie zdravie, lásKu, poKoj, neHu.
16 € získava: peter zubko, 20 120;  
9 € získava: patrik Kromka, 41 113. 
tajničku krížovky vhadzujte do schránok, ktoré nájdete na všetkých 
vrátniciach spoločnosti tatravagónka.

Po jedenástich mesiacoch televízie  
tu máme ... (tajnička)

darčeKové KoŠe

vYHodnotenie 
vianočnej súŤaŽe

v januári si svoj darčekový 
kôš vyzdvihol jozef polák, vo 
februári ľubomír dravecký.
výhercom srdečne 
blahoželáme!

dostali sme veľa fotografií 
z vašich vianočných prázdnin, 
avšak náš jednoznačný výherca 
je branko bajus z trebišova, pre 
ktorého bolo veľkým zážitkom 
skladanie modelu vagóna z náš-
ho časopisu. redakčná rada sa 
týmto ospravedlňuje za subjek-
tívny prístup pri rozhodovaní, 
avšak veríme, že ostatní zúčast-
není sa s nami úprimne potešia 
z brankovej radosti z výhry – va-
gónika spoločnosti tatrava-
gónka v mierke hO. Ďakujeme 
za vašu hojnú účasť a budeme 
sa tešiť na ďalšiu súťaž. 

Vaša Redakčná rada

vagonar@tatravagonka.sk
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