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JUNIÁLES 2018
rEportáŽ

V pokynoch ku Juniá-
lesu sa objavil aj výraz 
„konkludentný súhlas“, 
možno ste si niektorí 
všimli, že bolo písomné 
vyjadrenie tohto súhla-
su umiestnené na viace-
rých miestach v areáli 
JUNIÁLESU, a teda:

Milí návštevníci,
dovoľujeme si Vás 
informovať, že z dané-
ho podujatia organizo-
vaného spoločnosťou 
Tatravagónka a.s. Poprad, 
Štefánikova 887/53, 
05801 Poprad,  
IČO 31699847  
(ďalej len „Prevádzkova-
teľ”) sa budú vyhotovo-
vať obrazové a zvuko-
vo-obrazové záznamy 
za účelom informovania 
zamestnancov Tatra-
vagónka a.s. Poprad  o 
spoločenských aktivitách 
Prevádzkovateľa.  Obra-
zové a zvukovo-obrazové 
záznamy budú  zverejne-
né na webovej stránke 
a facebookovej stránke 
Prevádzkovateľa a to 
maximálne po dobu exis-
tencie Prevádzkovateľa.  
Fotenie bude prebiehať 
počas celého trvania 
podujatia vo vyhrade-
nom priestore (parko-
visko Aquacity Poprad, 
Športová 1397/1, 05801 
Poprad).  
V prípade Vašich otázok 
voči zverejneniu kontak-
tujte priamo prítomného 
fotografa, resp. ich zašlite 
mailom na adresu petra.
starovicova@tatravagon-
ka.sk.

Areál PrI AquAcITy sA 9. júnA 2018 PreMenIl nA jednu Veľkú VAgOnársku PárTy A TO nAjMä 

VďAkA VáM, VAgOnárOM, kTOrí sTe sA rOzhOdlI byť súČAsťOu náŠhO junIálesu 2018. 
Medzitým sme si stihli zasúťažiť 
s  hokejistami z  hk Poprad, ale aj 
s  trénermi z  golemu a  nejeden 
Vagonár, či Vagonárka dokázali, 
že fyzická zdatnosť nám nie je cu-
dzia a že sa môžeme porovnávať 
s tými najlepšími. 

Akcia, ktorá mala jediný cieľ, aby ste sa zabavili, 
zatancovali, porozprávali a  stretli sa s  kolegami 
aj mimo pracovných hodín. hoci počasie sa roz-
hodlo, že nás trochu schladí, na výbornej nálade 
a  odčapovaných litroch piva to nebolo vôbec 
poznať. Práve naopak, kmeťoband to kvôli avi-
zovanej búrke, rozbalil trochu skôr. A tancovanie 
po daždi pokračovalo aj pri hudbe slovenských 
a  svetových hitov, ktoré si pripravila hudobná 
skupina 4ka z Popradu.

www.tatravagonka.com
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VŠADE SAMÉ 
INNOVAGÓNY
keď v roku 2015 začala 

malá, dovtedy nezná-

ma rakúska spoločnosť  

InnoFreight dopytovať 

prvé kontajnerové 

vagóny sggrrs 80’, nikto 

by si nebol pomyslel, 

že dnes budeme spo-

ločne oslavovať 500-tý 

vyrobený InnoWaggon 

a jeho 1000-cu vyrobe-

nú kostru.

Projekt InnoWaggon sa 
však stal vagonárskou stá-
licou, a to vďaka tomu, že 
firma InnoFreight svojim 
unikátnym konceptom 
prerazila na trhu. jej 
úspechom je okrem iného 
rôznorodosť nadstavieb 
vagóna. V súčasnosti exis-
tuje 14 rôznych variácií, 
ktoré sa rozlišujú tým, čo 
sa v kontajneroch pre-
pravuje. Tento vagón je 
inovatívny nielen týmito 
variantmi, ale aj svojou 
nízkou hmotnosťou, čo 
mu umožňuje prepraviť 
viac tovarov a tým zni-
žovať cenu za prepravu 
a šetriť životné prostre-
die. Inovácie vagóna 
sa odzrkadľujú aj u nás 
v spoločnosti TATrA‑

VAgónkA, a to hlavne 
častými zmenami, či už 
v súvislosti s farebnými 
prevedeniami, nápismi, 
kontajnerovými tŕňmi, 
systémami telematiky, 
vlastníckymi značkami 
a mnohými ďalšími atri-
bútmi. A práve pri koor-
dinácii všetkých zmien 
je vidieť, že InnoWaggon 
nie je iba vagón, ale že 
pre spoločnosť TATrAVA‑
gónkA je InnoWaggon 
živý projekt. Projekt, na 
ktorom sa len v Poprade 
podieľa viac ako 100 ľudí 
a ktorí spoločne oslávili 
tento významný úspech. 
Všetkým pracovníkom, 
ktorí dennodenne prispie-
vajú k tomu, aby projekt 
InnoWaggon bežal ako 

má, sa prišiel poďakovať 
gr, Ing. Matúš babík, rúP, 
Ing. Alexej beljajev ml. 
a zástupcovia spoločnosti 
Innofreight. na úseku 
predaja pevne veríme, že 
čoskoro spoločne oslá-
vime 1000-ci vyrobený 
vagón. Predpoklady na 
toto číslo sú veľmi dob-
ré, keďže okrem štan-
dardných a švédskych 
InnoWaggonov, ktoré 
sa u nás vyrábali dote-
raz, plánuje Innofreight 
objednať aj fínske vagóny, 
90’ vagóny a 60’ vagóny, 
ktorých prototypy budú 
predstavené na výstave 
InnoTrans v berlíne už 
v septembri tohto roku.

Monika Hotáková

ľudovú dvojhodinku 
odštartoval rozprávač 
a zabávač jožko jožka, 
ktorý svojím humorom 
definitívne rozohnal 
všetky mračná. Finalisti 
folklórnej súťaže zem 
spieva – tanečno-spe-

vácka skupina bArdFA 
predviedla umenie, ktoré 
je naším spoločným de-
dičstvom. V tomto duchu 
pokračoval aj náš súbor 
VAgOnár – školou ľudo-
vého tanca zorganizova-
nej pre Vagonárov. 

To, že na slovensku je 
množstvo umelcov, 
akrobatov, performerov, 
ktorí sú svetových rozme-
rov potvrdilo aj taneč-
no-umelecké zoskupenie 
ArgOllA, ktoré pred-
viedlo laserovú show. 

A prekvapenie? Mnohí 
ste tušili a tak sa aj stalo 
– po laseroch nasledoval 
ohňojstroj, ktorý bol už 
bodkou za junIálesOM.

JuniálEs - rEportáŽ

V Mene OrgAnIzáTOrOV sA chceMe POďAkO‑
VAť VŠeTkýM, kTOrí sA zúČAsTnIlI A dOkázA‑
lI, že sTrOjársTVO nIe je nudA, že sTrOjárI 
sA dOkážu zAbáVAť, že VAgOnárI sú nIelen 
kOlegOVIA, Ale Aj PrIATelIA. 

www.tatravagonka.com
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Vážené kOlegyne, 
Vážení kOlegOVIA,

hovoriť o tom, že číslo 
1000 je významné a že 
vo vagónovej preprave 
to je číslo naozaj veľkosé-
riové, je naozaj na mieste 
a preto sme sa rozhodli 
uverejniť poďakovanie aj 
v časopise Vagonár.
chcel by som sa v na-

sledujúcich riadkoch 
v prvom rade poďakovať 
vám všetkým, ktorí ste sa 
podpísali pod toto  skvelé 
číslo.
Väčšina z vás, ktorých bu-
dem v tomto poďakovaní 
spomínať sa zúčastnila 
aj menšej oslavy, kde bol 
prítomný aj náš zákazník 
firma InnoFreight.
Poďakovať treba súčasné-

mu buM ľubovi hvilovi 
a ľubovi Ondasovi ako 
bývalému buM, ktorý dal 
projektu naozaj veľa. Veľ-
kým prínosom pre pro-
jekt je majster dominik 
Orolín. ďakujeme najmä 
ich kolegom z výrobného 
úseku, ktorí majú priamy 
a neodmysliteľný podiel 
na čísle 1000 – Marek 
endel ako teamleader, 

dušan novotný, rastislav 
kušmierk, Patrik ugray, 
Štefan jakučo, Peter dan-
ko, Milan gandžala.
Projekt svedomito riadila 
bývalá projektová ma-
nažérka stanka hruba-
ľová, a tiež Milan liptaj 
s obrovskou podporou 
Moniky hotákovej.
z úseku predaja sa chcem 
poďakovať ešte Mariá-

novi hudákovi a željkovi 
grgičovi. za úsek vývoja 
si zaslúžia ďakujem ján 
brachňák, eva harnischo-
vá, p. dzurik, p. zubek, 
p. Tarajčák, p. Čížik, 
p. ručka, p. Moravčík, 
a p. Štefáňak za trpezli-
vosť pri nikdy nekončia-
cich odchýlkach.
samozrejme vďaka patrí 
aj pánovi ladislavovi 
Maramarrosymu a jeho 
tímu za prácu na fínskom 
prototype a na tých bu-
dúcich .
diana Vlkolinská spolu 
s Tomášom Šivecom 
spolu so svojimi tímami, 
ktorých členovia sú Milan 

gEnErálnEHo riaDitEĽa 
VŠEtKÝM, KtorÍ sa poDiEĽali  
na proJEKtE innoVagÓnoV

POĎAKOVANIE

Pichnarčík, Martin babík, 
vozíčkari Peter Paluba, 
stanislav kredatus, Peter 
stanislav vždy zabezpeči-
li, aby boli vyložené všet-
ky nadstavby, čo nebola 
jednoduchá úloha. Veľká 
vďaka p. Adamumovi zo 
skladu 3 za pomoc pri 
koordinácii vykládok.
nápomocní boli ján 
Orolín s pánom bucom 
z vlečky, ktorí za každých 
okolností vyčarovali 
priestor na prekládku 
kontajnerov. na to nad-
väzuje poďakovanie pre 
Annu Martinkovú a Miro-
slavu stasovú, ktoré vždy 
vybavia prepravu aj nad 
rámec svojich povinností.
za nákup by som chcel 
vyzdvihnúť prácu Tibora 
Méreya, ktorý sa snaží 
vydopytovať čo najväčšie 
množstvo kostier a tak-
tiež pánom zo vstupnej 
kontroly – p. Mišago-
vi a p. bobulovi, ktorí 
kontrolujú, či prišli kostry 
v poriadku. Vladovi Vaver-
čákovi za to, že v prípade 
reklamácii InnoFreightu 
vždy pomôže a ide za 
vagónom aj na koniec 
sveta.
V rámci úseku technic-
kej prípravy výroby sa 
chcem poďakovať nielen 
jaroslavi nemergutovi, 
pánom bergmanovi, sak-
sovi, svobodovi, stankovi 
a hriceňákovi (najmä za 
doťahovačky a račne), 
ale aj p. slivkovi a jeho 
tímu „farbiarov“ spolu 
v koordinácii s Tomášom 
barabasom a jeho tímu za 

dobrú prácu na náteroch.
Proces výroby vagóna 
v našej firme je naozaj 
komplexný a hoci ho 
naoko riadi jeden buM, 
bez pomoci a podpory 
ostatných by to nefungo-
valo, preto sa chcem po-
ďakovať aj jarovi krettovi 
a jeho kolegom za dielce, 
Ondrejovi závacké-
mu, že spolu so svojim 
tímom dodáva podvozky 
v správnom sortimente 
a že má trpezlivosť pri do-
ťahovaní momentovým 
kľúčom po skúške kladi-
vom a romanovi jarabá-
kovi a jeho tímu za dobrú 
prácu na protiiskrových 
plechoch.
ekonomické oddelenie 
si zaslúži vďaku za pro-
fesionálne rady v oblasti 
fakturácie – p. lavčáková 
a p. Šeďová – ďakujeme.
V neposlednom rade 
sú to kolegovia z ostat-
ných oddelení, či už je 
to výstupná kontrola 
a p. karabín, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou 
prebierky vagónov hoci 
nemá vyfasované kladivo, 
p. Švecová, bez ktorej 
by nebola kompletná 
výstupná dokumentácia 
ku vagónom.
Špeciálne poďakovanie si 
zaslúžia všetky operátor-
ky, ktoré mali neraz ľahkú 
úlohu triediť dielce podľa 
farieb, za čo by sme sa 
chceli poďakovať meno-
vite pani Ivete kaľavskej, 
Petronele bystrickej 
a Martine bukovinovej.
Taktiež ďakujem pani 

zuzákovej a p. dzivako-
vi za to, že boli ochotní 
a vždy pripravení zmeniť 
plán. Poďakovanie patrí 
aj kolegom z našich 
sesterských spoločností 
express group za pomoc 
pri koordinácii kamiónov 
a expedícii vagónov a ko-
legom zo subotice, ktorí 
nám dodávajú kostry.

Vy všetci ste „zodpoved-
ní“ za to, že projekt Inno-
vagónov je taký úspešný 
a že z nášho zákazníka 
firmy InnoFreight sa stáva 
čoraz viac najmä náš 
partner, s ktorým vieme 
otvorene komunikovať 
a ponúkať celému vagó-
novému svetu komplex-
né a inovatívne riešenia. 
ďakujem teda zástupcom 
Innofreightu, že si nás 
vybrali, že nám neustále 
prejavujú dôveru a že 
spoločne dokážeme 
ukazovať rešpektovaným 
hráčom na trhu vagóno-
vej prepravy, že hranice 
tohto priemyslu sa dajú 
neustále posúvať.

Matúš Babík
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Novela ZákoNNíka práce 
oD 1. 5. 2018

§
zmeny medzi starou a novou práv-
nou úpravou možno zhrnúť hlavne 
do nasledovných 9 bodov:
1. nový zákon rozširuje okruh 

tradičných osobných údajov 
(napr. meno a priezvisko) 
o nové typy údajov ako sú IP 
adresa alebo súbory cookies. 
nový zákon zároveň bližšie 
vymedzuje osobitné kategórie 
osobných údajov, pričom rod-
né číslo do tejto kategórie už 
nebude spadať.

2. nový zákon sprísňuje náleži-
tosti súhlasu so spracovaním 
osobných údajov, ktorý musí 
byť konkrétny, slobodný, 
informovaný a jednoznačný. 
Prednastavené zaškrtnutie 
políčka pre udelenie súhlasu so 
spracovaním osobných údajov 
alebo viazanie tohto súhlasu 
na uzavretie zmluvy či prijatie 
obchodných podmienok preto 
nebude možné. Prevádzko-
vateľ musí byť navyše vždy 
schopný preukázať, že súhlas 
splňujúci vyššie uvedené 
podmienky bol skutočne 
udelený, preto sa odporúča 
používanie tzv. double -opt -in 
pri potvrdzovaní súhlasu.

3. nový zákon už neupravuje 
povinnosť vypracovávať bez-

pečnostný projekt, povinnosť 
viesť evidenciu informačné-
ho systému alebo povinnosť 
oznamovať informačné systé-
my Úradu na ochranu osob-
ných údajov. namiesto toho 
sa zavádza povinnosť viesť 
záznamy o spracovateľských 
činnostiach (najmä u zamest-
návateľov zamestnávajúcich 
aspoň 250 zamestnancov) 
a povinnosť vykonať tzv. po-
súdenie vplyvu plánovaných 
spracovateľských operácií na 
ochranu osobných údajov, kto-
rá je prakticky len veľmi ťažko 
uchopiteľná.

4. nový zákon zavádza dotknu-
tým osobám právo požadovať 
transfer osobných údajov 
v štruktúrovanej podobe od 
jedného prevádzkovateľa 
k inému (napr. cez rozhranie 
API alebo úložisko údajov).

5. nový zákon v určitých prí-
padoch sprísňuje možnos-
ti spracúvania osobných 
údajov detí do 16 rokov, ku 
ktorému sa vyžaduje súhlas 
zákonného zástupcu (tzv. rodi-
čovský súhlas so spracúvaním 
osobných údajov).

6. nový zákon zavádza povin-
nosť ustanoviť tzv. zodpo-

vednú osobu na ochranu 
osobných údajov (namiesto 
doterajšieho dobrovoľného 
poverenia) v zákonom stanove-
ných prípadoch. Po novom sa 
mení tiež postavenie a kompe-
tencie zodpovednej osoby.

7. nový zákon o ochrane osob-
ných údajov sprísňuje povin-
nosť vymazať osobné údaje na 
žiadosť dotknutej osoby, a to 
tak, že pri splnení zákonom sta-
novených podmienok musia 
byť jej osobné údaje vymaza-
né nielen u prevádzkovateľa, 
ale aj u ďalších subjektov, 
ktoré tieto údaje spracúvajú.

8. nový zákon upravuje formu 
a náležitosti zmluvy medzi 
prevádzkovateľom a sprostred-
kovateľom, a o tak, že do 
zmluvy pribudne minimálne 
9 nových povinností, resp. 
prehlásení sprostredkovate-
ľa.

9. nový zákon zavádza povinnosť 
nahlasovať bezpečnostné 
incidenty (strata či krádež 
údajov) Úradu na ochranu 
osobných údajov do 72 hodín 
od zistenia incidentu.

ÚRĽZ

GDpr ochraNa 
osobNých úDajov 
oD 25. 5. 2018 po noVoM
Nový Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. z veľkej časti len kopíruje európsku le-
gislatívu, ktorá je nadriadená a  priamo vykonateľná vo všetkých štátoch EÚ, pričom niektoré 
otázky sú slovenským zákonom rozvinuté do väčšej hĺbky. GDPR je európske nariadenie prijaté 
za účelom zjednotenia pravidiel pre všetky členské štáty EÚ v oblasti ochrany osobných údajov. 
Z pohľadu bežného podnikateľa sú však najzásadnejšie zmeny upravené v oboch právnych pred-
pisoch takmer rovnako.

zVerejŇOVAnIe PlATOV

OsTATné

MzdOVé zVýhOdnenIA 
a PríPlATky, 13. a14. PlAT

dOhOdárI
Po novom sú zamestnávatelia povinní v inzerátoch uverejniť sumu základnej 
zložky mzdy, pri uzatváraní pracovnej zmluvy nesmie byť dohodnutá mzda 
v nižšej sume.
uvedené sa nevzťahuje na zamestnávanie na dohody o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru.

zákon o zamestnanosti – od mája platí novela zákona o službách zamestna-
nosti zaoberajúca sa zamestnávaním pracovníkov takzvaných tretích krajín.

dohodári - dôchodcovia 
si môžu uplatniť výnimku 
z dôchodkového poistenia 
ak vypíšu vyhlásenia v súla-
de s § 227, ods. 2 zP, majú 
výnimku len na jednu dohodu 
ak mesačný príjem presiahne 
sumu 200 €.
Pri skončení dohody je za-
mestnávateľ povinný vydať 
zamestnancovi „zápočtový 
list“ s uvedením, či sa z odme-
ny zamestnanca vykonávajú 
zrážky, v čí prospech, v akej 
výške a v akom poradí je 
pohľadávka, pre ktorú sa majú 
zrážky vykonať.
dohodári majú nárok na 
všetky mzdové zvýhodnenia 
za prácu.

ÚRĽZ

Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, za prácu v noci, za prácu v sobotu 
a  v  nedeľu. Mzda za prácu nadčas pri čerpaní náhradného voľna, čerpanie 
náhradného voľna za prácu vo sviatok.
zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi za prácu peňažné plnenie pri 
príležitosti obdobia letných dovoleniek – 13. plat a peňažné plnenie pri príle-
žitosti vianočných sviatkov – 14. plat.

ZákoNNík
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Tagnpps 101 m3proJEKt

naJVäčŠÍ 
VEĽtrH 
prácE 2018

VoznE na prEpraVu obilia 
prE spoločnosť ErMEwa

JOBEXPO NITRA

úsTredIe Práce, 

sOcIálnych 

Vecí A rOdIny 

OrgAnIzOVAlO 

V dŇOch 26. – 27. 

APrílA 2018 V AreálI 

AgrOkOMPlex 

V nITre už 8. rOČník 

VeľTrhu Práce – jOb 

exPO 2018 V sPOjení 

s 20. rOČníkOM 

MedzInárOdnej 

burzy Práce 

eurOPeAn jOb dAys 

2018.

S výrobou obilných vozňov má spoločnosť TaTRaVaGóNka rozsiahle skúsenosti. Tento typ voz-
ňa sme vyrábali pre niekoľkých zákazníkov a v rôznych objemoch - či už išlo o 95, 102 či 130 ku-
bíkové vozne. Dnes sa budeme venovať aktuálne vyrábanému vozňu Tagnpps s objemom 101 m3 
pre francúzsku spoločnosť Ermewa.

A kto je vlastne spoloč-
nosť ermewa? ermewa je 
s flotilou viac ako 45 000 
vozňov jedným z lídrov 
v prenájme a prevádzke 
nákladných vozňov v eu-
rópe. V súčasnosti patrí 
pod francúzske štátne 
železnice sncF. bola 
založená v 60-tych rokoch 
vo Francúzsku so zame-
raním na prepravu vína 
v železničných vozňoch. 
silná pozícia v preprave 
potravinových produktov 
jej zostala dodnes, keďže 
vlastní najväčšiu flotilu 
vozňov špecializovaných 
výlučne na prepravu 
obilia v európe. Flotila 
4 000 obilných vozňov 
bola naposledy rozšírená 
kúpou vozňov typu  
Tagnpps 101 m3 v spoloč-
nosti TATrAVAgónkA.
Tieto 4-nápravové výsyp-
né vozne sú vybavené 
mechanicky otvárateľnou 
strechou ovládanou zo 
zeme a troma výsypkami 
s vyprázdňovaním medzi 
koľaje. kompletný čas 
vykládky trvá menej ako 
minútu. na vozňoch je 
použitá kompaktná brzda 

Wabtec, 20 % vozňov 
je vybavených ručnou 
brzdou. Pre tento projekt 
má ermewa dvoch konco-
vých zákazníkov, ktorým 
bude vozne prenajímať, 
čo sa odzrkadľuje na sa-
motnom prevedení voz-
ňov. na prvých vozňoch 
budú po bokoch vozňa 
namaľované zeleno -žlté 
pruhy a definované žlté 
a biele logá koncového 
zákazníka. líšiť sa budú 
taktiež pridaním kon-
trolného hrdla, ktorým 
koncový zákazník môže 

odobrať vzorky prevá-
žaného obilia bez otvo-
renia strechy a výstupu 
na vozeň. zvyšuje sa tak 
bezpečnosť prevádzky 
vozňa a je možné odobrať 
vzorku aj na elektrifikova-
ných tratiach. Posledných 
26 vozňov tieto prvky 
mať nebude.
Pozor, ak ste ešte vozne 
nevideli, je možné ich 
vidieť vo výrobe iba do 
celozávodnej dovolen-
ky, nakoľko projekt by 
mal byť ukončený v po-
lovici júla 2018. Týmto 

však naša spolupráca so 
spoločnosťou ermewa 
zďaleka nekončí. na jeseň 
roku 2018 sú plánované 
prvé vozne typu zacns 
62 m3 na prepravu kyse-
liny chlorovodíkovej. Po 
60‘ a 80‘ intermodálnych 
vozňoch, cisternových 
vozňoch typu zans 88 m3 
to tak bude už piaty typ 
vozňa vyrábaný pre túto 
francúzsku spoločnosť. 
A s určitosťou sa môžeme 
tešiť na ďalšie a dalšie 
typy vozňov.

Jana Hrušková

účastníci našli na veľtrhu 
vyše 200 zamestnávate-
ľov zo slovenska a zahra-
ničia, ktorí ponúkli voľné 
pracovné miesta „pod 
jednou strechou“. Pripra-
vené bolo aj množstvo 
sprievodných podujatí – 
prednášok, workshopov.
na tomto najväčšom veľ-
trhu práce mali možnosť 
vystavovatelia prezento-
vať svoju spoločnosť pred 
širokou verejnosťou a vy-
brať si priamo budúcich 
zamestnancov, či nadvia-
zať kontakty s budúcimi 
partnermi. Aj naša spo-
ločnosť bola súčasťou veľ-
trhu a zástupcovia úseku 
riadenia ľudských zdrojov 
Ing. Mária Ilenčíková 
a Ing. lenka hvizdová 
v priebehu obidvoch dní 
prezentovali účastníkom 
voľné pracovné miesta 
a možnosti zamestnania, 
prípadne inej spolupráce 
so spoločnosťou TATrA-
VAgónkA.
Študenti si robili 
prieskum budúceho 
zamestnania, potencio-
nálnych zamestnancov 

zaujímal výrobný program firiem, pracovné a mzdové 
podmienky, možnosti ubytovania a benefity, ktoré 
zamestnávatelia ponúkajú. úrady práce, sociálnych 
vecí a rodiny z celého slovenska zabezpečili bezplatnú 
autobusovú dopravu pre uchádzačov o zamestnanie.
niektorí účastníci prejavili seriózny záujem o zamest-
nanie u nás. V súčasnosti ich kontaktujeme s ponukou 
zamestnania u nás s prihliadnutím na ich vzdelanie, 
praktické skúsenosti a ochotu sťahovať sa za prácou 
do nášho regiónu.

Mária Ilenčíková
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PrI nAklAdAní 

s OdPAdMI AlebO 

InOM zAObchádzAní 

s nIMI je kAždý 

POVInný chránIť 

zdrAVIe ľudí 

A žIVOTné PrOsTredIe.  

§ 18 ods. 1 zákona 

č. 223/2001 z.z. 

o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých 

zákonov

Šrot niE sÚ sMEti
Jednou z hodnôt, ku 
ktorej sa ako zamest-
nanci spoločnosti TaT-
RaVaGóNka hlásime 
je aj zodpovednosť. 
Našim spoločným 
záväzkom je, že sa 
chceme zodpovedne 
správať voči životné-
mu, sociálnemu a kul-
túrnemu prostrediu. 

náš zodpovedný prístup 
ku životnému prostrediu 

by sa mal zhmotňovať vo 
viacerých prejavoch náš-
ho správania. Veľakrát sú 
to maličkosti,  ktoré však 
znásobené dokážu vo 
významnej miere chrániť 
nielen životné prostredie, 
ale aj náklady každej jed-
nej firmy, či domácnosti.
zároveň má spoloč-
nosť TATrAVAgónkA 
vypracovanú politiku 
životného prostredia, 
kde sa zaväzujeme konať 
zodpovedným spôsobom 

s ohľadom na životné 
prostredie. Aby sme do-
siahli tento vyýsledok:
1. Zabezpečujeme to, 

že naše výrobky, 
činnosti a služby sú 
v súlade s prísluš-
nou environmen-
tálnou legislatívou 
a nariadeniami.

2. Udržiavame a ne-
ustále zlepšuje-
me naše systémy 
riadenia ochrany 
životného prostre-

EnVironMEntálnE spráVaniE 
cloos robot
sPOlOČnOsť TArAVAgónkA sA rOzhOdlA zMOdernIzOVAť lInku 
nA VýrObu POdVOzkOV, PreTO ďAlŠOu nOVOu InVesTícIOu je zAkú‑
PenIe rObOTIzOVAnéhO PrAcOVIskA nA zVárAnIe rázsOch nA ráM 
POdVOzku y25.

Investícia bude reali-
zovaná firmou Cloos, 
stabilným a overením 
partnerom. Pre zau-
jímavosť roboty  od 
Cloosu v našej spoloč-
nosti pracujú  viac ako 
20 rokov. 
V súčasnej výrobe sa pri 
čelníkových podvozkoch 
rázsochy zvárajú samot-
ne pozdlžniky robotmi 
a až tak sa montujú do 
rámu.  Pri bezčelníkových 
sa razsochy montujú 
a zvárajú ručne na samot-
ný rám. 
Pracovisko nám poskytne 
dve varianty zvárania, 
jednou bude zváranie 
samotných rámov čo 

v konečnom výsledku 
zvýši kadenciu linky 
a druhou bude zváranie 
razsoch na rám. 
rázsochu je nutné zvárať 
dvoma robotmi oproti 
sebe, aby sa v čo naj-
väčšej miere zamedzilo 
deformáciám po zváraní. 
zváracie pracovisko 
bude pozostávať s dvoch 
robotov zavesených 
nad polohovadlami na 
pojazde. roboty budú 
vybavené automatickým 
výmenným systémom 
jednodrôt a tandem. 
Tandem je technológia 
zvárania kde z jedného 
horáka idú do zvarového 
kúpeľa naraz dva drôty 

čo zvyšuje rýchlosti zvá-
rania a produktivitu. 
Pracovisko bude vyba-
vené dvomi pracovnými 
stanicami s polohovad-
lami , odsávacou techni-
kou splodín zo zvárania 
a prípravkami. 
V budúcnosti je k praco-
visku uvažované umiest-
niť automatický doprav-
ník rámov. 
na záver veríme, že 
prebierka a nábeh výroby 
prebehne hladko a pra-
covisko sa stane pevnou 
súčasťou spoločnosti  
TATrAVAgónkA.

Vladimír Jambrich

dia, aby boli v sú-
lade s prísnejšími 
požiadavkami, ktoré 
požadujú konkrétne 
trhové alebo miest-
ne nariadenia.

3. Vykonávame naše 
činnosti spôsobom, 
ktorého cieľom je 
neustále zlepšova-
nie environmentál-
nej udržateľnosti 
prostredníctvom re-
cyklácie, konzervá-
cie zdrojov, ochrany 
pred znečistením, 
vývoja výrobkov 
a propagácie envi-
ronmentálnej zod-
povednosti medzi 
našimi zamestnan-
cami.

4. Zodpovedne ria-
dime používanie 
nebezpečných ma-
teriálov v spojitosti 
s našimi činnosťami, 
výrobkami a služ-
bami.

napriek všetkému, čo 
je napísané vyššie, sa 
mnohokrát stáva, že za-
mestnanci nášho šroto-
vého hospodárstva často 
nachádzajú v paletách 
s kovovým odpadom aj 
rôzne odpadky, ktoré tam 
rozhodne nepatria. Tieto 
odpadky následne znečis-
ťujú nielen náš areál  šro-
tového hospodárstva, ale 
aj skladové priestory na-
šich odberateľov šrotu. Tí 
potom tento znečistený 
šrot odmietajú prebrať. 
buďme teda ohľaduplní 
a vyhadzujme odpad tam 
kde patrí, pretože  ŠROT 
NIE SÚ SMETI!  

 Ukážky toho, 
že mnohí ŠROT 

považujú  
za smeti! 

www.tatravagonka.com
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NOVÉ MONTÁŽNE
HALY
VýrObné PrIesTOry 

sPOlOČnOsTI 

TATrAVAgónkA 

V POslednOM 

ObdObí POdlIehAjú 

nárAsTu PrOdukcIe 

súČAsných Ale Aj 

nOVých PrOjekTOV. 

dôkazom toho je výroba 
vagóna T3000 a nového 
Autovagóna db, ktoré sú 
z pohľadu priestorového 
umiestnenia veľmi nároč-
né. V dôsledku toho bolo 
nutné uvažovať o rozširo-
vaní výrobných priestorov 
aj pre takéto náročnejšie 
projekty. z priestorového 
a logistického hľadiska sa 
javila rekonštrukcia haly 
dvojkolí a podvozkov ako 
najoptimálnejšie riešenie. 
realizácia rekonštrukcie 
začala na prelome rokov 

2017/2018. na oboch 
halách bola renovovaná 
strecha a celý objekt bol 
opláštený. Obsahom 
obnovy prvej haly PP-
sk-24 bola demontáž 
pôvodných manipulač-
ných a odstavných koľaji, 
vykopanie montážnych 
kanálov a vybetónovanie 
novej pambexovej podla-
hy. samozrejmosťou bolo 
osadenie modulových 
základov do podlahy na 
zefektívnenie ustavovania 
montážnych prípravkov. 
Vnútorné steny a strop 
haly boli vyčistené a na-
maľované. kompletnou 
výmenou okien bolo 
dosiahnuté presvetle-
nie haly a priaznivejšie 
pracovné prostredie pre 
montážnych pracovní-
kov. rekonštrukcia tejto 
prvej haly je zrealizovaná. 
Vznikol v nej priestor na 

finálnu montáž a prebera-
nie projektu T3000. Počas 
finálnych stavebných 
prác sa paralelne spustili 
práce aj na druhej hale 
PP-sk-23. Priebeh bol 
identický ako v prvom 
prípade, kde sa postupne 
demontovali pôvodné 
koľaje. Momentálne sme 
v štádiu dokončova-
nia betónovej podlahy 
s modulovými základmi. 
nasledovať bude maľova-
nie interiéru haly a do-
končenie deliacej priečky 

medzi halami. V týchto 
priestoroch bude rea-
lizovaná prevažná časť 
montáže Autovagóna 
db. z pohľadu manipu-
lácie a logistiky s veľkými 
podskupinami a vozňami 
bolo ešte nutné rozšíriť 
vagónovú presuvňu pre 
zabezpečenie plynulejšie-
ho toku medzi jednotli-
vými montážnymi halami 
a halou povrchových 
úprav.

Peter Mlynár

rEKonŠtruKcia
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Traja naši známi majú
stabilnú prácu a my ideme vďaka

tomu spoznávať krásy Grécka.

Kam ideš
na dovolenku

tento rok?

REFERRAL
PR    GRAM

Ja? Asi nikam,
kupovali sme nový

televízor a už nezostalo
na dovolenku. A Ty? Veď si vravel,

že ste tiež niečo kupovali
a ešte aj dovolenka pri

mori?

My ideme s celou
rodinou do Grécka.

Všetko sa to začalo

PRED 4 MESIACMI

REFERRAL 
PROGAM

Ďakujeme, že ste doniesli
žiadosti Vašich známych,
budete tak zaradený do

Referral progamu.

VÝPLATNÁ

PÁSKA

PRED MESIACOM
Tak a je zarobené na dovolenku.
Vďaka tomu, že som odporučil
3 známych som získal od �rmy

odmenu 1500 €.



DarčEKoVÉ 
KoŠE 
oD acEM -u

stalo sa dobrým zvykom, že odme-
ňujeme stravníkov, ktorí sa stravujú 
v jedálni a vo výdajniach hodnotným 
darčekovým košom. 
za mesiac apríl spoločnosť AceM, 
ktorá je prevádzkovateľom jedálne 
a výdajní, odmenila kolegyňu  
p. Eleonóru Čonkovú z výdajne č. 1. 
V máji sa z darčekového košu tešila  
p. Bukovinová z novej výdajne, 
o ktorej sme Vás informovali aj vo 
Vagonári, s označením č. 5.
BLaHOŽELÁME! 

Pozrite si krátky prehľad našich 
rekordných čísel, vďaka ktorým sme 
lídrom na trhu vagónovej prepravy:
•	 Prvýkrát v histórii spoločnosti 

TATrAVAgónkA máme v pláne 
vyrobiť viac ako 3 000 vagó-
nov v celkovej hodnote viac 
ako 300 mil. €.

•	 Výroba podvozkov by mala 
prekročiť číslo 7 000, čo je tiež 
rekordný počet.

•	 Všetkým sa vám chceme poďa-
kovať za rekord, ktorý sa nám 
spoločne podaril vytvoriť v me-
siaci marec 2018 a predali sme 
vagóny a podvozky v celkovej 
mesačnej tržbe skoro 27 mil. €, 
čo je najvyššia fakturácia za 
posledných 9 rokov.

•	 Absolútny rekord vo fakturácii 
by mal padnúť už koncom tohto 
mesiaca a mali by sme sa dostať 
na číslo 30 mil. € v tržbách za 
mesiac jún.

•	 rAsTIeMe aj v číslach týkajúcich 
sa kmeňových zamestnancov, 
momentálne v spoločnbosti 
TATrAVAgónkeA v Poprade 
a Trebišove pracuje 1 930 ľudí, 
čo je najvyšší počet zamestnan-
cov od r. 2014.

•	 s rastom súvisí aj nárast prie-
mernej hrubej mesačnej mzdy, 
ktorej hodnota v marci tohto 
roku bola 1 241 € (pozn. red. do 
tohto priemeru nie sú zarátané 
mzdy vrcholového manažmen-
tu spoločnosti).

•	 Momentálne vyrábame najširšie 
portfólio vagónov. dokážeme 
vyrábať 8 rôznych konštrukč-
ných typov vagónov na našich 
linkách v jednom momente.

•	 náš najúspešnejší vagón T3000 
zaznamená v tomto roku toľko 
vyrobených kusov ako sme 
v súčte vyrobili za posledné 
3 roky.

•	 V tomto roku sa nám podarilo 
vyrobiť 1 000-cu kostru Inno-
vagóna.

•	 Vyrobili sme prvé prototypy pre 
trhy s iným rozchodom ako je 
štandardný európsky (pozn. red. 
1 435 mm) – Fínsko, Španiel-
sko.

•	 za všetkými týmito rekordný-
mi číslami stojí najmä fakt, že 
vagónová preprava v európe 
neustále rastie. Ak v minulých 
rokoch bol dopyt v európskom 
priestore na úrovni 7 tis. vagó-
nov, tak momentálne sa hýbe 
niekde okolo čísla 9 tis. vagónov 
ročne.

•	 V konečnom dôsledku to 
znamená, že potreby trhu na-
rástli o 30 % a naša produkcia 
v spoločnosti TaTRaVaGóN-
ka o 50 %.

rOk 2018 sA Pre nAŠu TATrAVAgónku nesIe V znAMení rekOrdných Čísel z POhľAdu TAkMer 

kAždéhO jednéhO OddelenIA A úseku VO FIrMe.

rEKOrDNÉ 
číSLA

VŠETky TIETO REkORDy By NEBOLO MOŽNé 
USkUTOČNIť BEZ VÁS, ZaMESTNaNCOV SPO-
LOČNOSTI TaTRaVaGóNka. Vďaka VaŠEJ OD-
HODLaNEJ a  USILOVNEJ PRÁCI STÁLE POSÚ-
VaME NIELEN NaŠE INTERNé REkORDy, aLE aJ 
HRaNICE a  MOŽNOSTI VaGóNOVEJ PREPRa-
Vy V  EURóPE. ďakUJEME, ŽE STE SÚČaSťOU 
TíMOV V  SPOLOČNOSTI TaTRaVaGóNka a  ŽE 
kaŽDý DEň Sa NÁM SPOLOČNE PODaRí VyRO-
BIť VaGóNy a PODVOZky, Na kTORé MôŽEME 
Byť VŠETCI PRÁVOM HRDí!

-ps-
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TechnIcké OkIENkO

KATAFOrÉZA
Ak sa človek ne-
pripravil na svoju 
šancu, tak ho jeho 
šanca zosmiešni.
Pablo Picasso

Mnohí z vás si určite všimli, že každý dielec, časť zostáv vagóna a v ne-
poslednom rade aj celé vagóny prechádzajú počas svojho kolobehu vo 
výrobe rôznymi povrchovými úpravami.

kATAFOrézA – 

(e ‑cOAT) je MeTódA 

nAnáŠAnIA FArby 

elekTrOFOréznyM 

sPôsObOM, PrI 

kTOrej je FArbený 

PredMeT zAPOjený 

AkO kATódA 

V jednOsMernOM 

elekTrIckOM POlI. 

V elekTrOlyTIckOM 

POlI MOlekuly FArby 

rOVnOMerne PrIľnú 

nA VnOrený PredMeT.

 schéma procesu elektroforézy  

 schéma kataforéznej linky  

Podstatou povrchových 
úprav je dať výrobku 
istý „umelecký“ vzhľad. 
Mať výrobky vo farbe 
„surového“ železa nie je 
veľmi oku lahodiaci po-
hľad (viď. apokalyptické 
filmy v  posledných ro-
koch).
Mnohé výrobky dodá-
vané našimi subdodá-
vateľmi sú povrchovo 
upravené kataforetic-
kou vrstvou. Metóda 
kataforézneho lakova-
nia patrí medzi najmo-
dernejšie technológie 
povrchových úprav 
kovových výrobkov 
a dnešný článok venu-
jeme práve jej.

kataforézne lakovanie 
prebieha spravidla vo 
forme technologic-
kej linky. V princípe 
je kataforézna linka 
usporiadaná tak, aby 
zabezpečovala nadväz-
nosť technologických 
operácii kataforetic-
kého lakovania. linka 
pozostáva z pracoviska 
nakladania dielov, pre-
dúpravy, morenia, ka-

taforetického lakovania, 
vypaľovania, chladenia 
a pracoviska vykladania 
hotových polakovaných 
dielov.
na vstupe do linky je 
umiestnené vstupné 
pracovisko, na ktorom 
je zabezpečená aretácia 
prevozného vozíka alebo 
závesu v pozícii pre nalo-
ženie. naloženie prebieha 
pomocou vhodného vy-
bavenia pre manipuláciu 
s výrobkami resp. dielami.
Manipulátor z tejto 
pozície vyberie záves 
resp. prevozný vozík 
s výrobkom, resp. výrob-
kami a vloží ho do prvé-

ho stupňa odmastenia. 
Prechod linkou je riadený 
pomocou vopred stano-
veného programu.
V linke sú umiestnené 
všetky vane predúpravy 
a uzol lakovania. Po pre-
chode vaňami predúpra-
vy a prípadne aj vaňami 
morenia, pasivácie a po 
potrebných niekoľko-
stupňových oplachov sa 
výrobok presúva do vane 
s kTl farbou (kathodische 
Tauchlackierung – kató-
dové lakovanie pono-
rom).
kataforézne lakovacie 
zariadenie tvorí lakovacia 
vaňa a súbor vaní pre 

oplachovanie. Vo vani do-
chádza k pôsobeniu jed-
nosmerného elektrického 
prúdu na nanášanie farby. 
nalakované výrobky sú 
následne oplachované 
v ultrafiltráte získanom 
z farby. konečné oplacho-
vanie je vykonané demi-
neralizovanou vodou.
nasleduje vypaľovanie 
dielcov, ktoré sa vykoná-
va vo vypaľovacej peci. 
spravidla sú prítomné 
dve pozície, pozícia suše-
nia a pozícia vypaľovania. 
Pri otvorení veka je úniku 
tepla zabránené rôznymi 
spôsobmi (napr. vzducho-
vou clonou).

Predposledným úkonom 
je chladenie v komo-
rovej chladiacej zóne 
s nepriamym chladením 
prúdiacim vzduchom 
s min. jednou pozíciou 
pre schladenie dielov na 
max. 30° c.
nasleduje vykladanie 
polakovaných dielov. Vý-
robky sú zvesené z rámov 
rôznych typov podľa tva-
ru a rozmeru výrobkov. 
Prázdny rám sa odvezie 
do vstupnej pozície, 
v ktorej sa opäť realizuje 
nakladanie dielcov pre 
ďalší cyklus.
samozrejme každý pro-
jekt má svoje výhody aj 

nevýhody.
Výhodou kataforézy je 
minimalizácia zaťaženia 
životného prostredia, 
eliminácia deformácií, 
zvýšenie koróznej a me-
chanickej odolnosti už 
pri malej hrúbke povla-
ku, rovnomerná hrúbka 
vrstvy na celom povrchu 
aj na ťažko prístupných 
miestach, hranách a ro-
hoch, jednoduchý kontro-
lovaný automatizovaný 
proces s nízkou prác-
nosťou a s využívaním 
jedného typu náterovej 
hmoty, výborná odolnosť 
voči chemickým látkam 
a olejom, žiadne tvorenie 

kvapiek a stekancov far-
by, minimálne straty farby 
počas aplikácie.
nevýhodou je nutná pra-
videlná údržba, dôkladná 
kontrola používaných 
roztokov, energeticky 
náročný proces, pre 
kataforézne lakovanie je 
potrebné použitie špe-
ciálnych farieb z oblasti 
katodických epoxidových 
elektroforéznych materiá-
lov, nutná 100% povrcho-
vá kvalita zvarov.

Rastislav Magera
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KrÍŽoVka

kONCERT INEkaFE 
22. 6. 2018 o 19.00 hod.
Iskra Aréna, svit

kONCERT MaSSRIOT  
a ROBO ŠIMkO 
22. 6. 2018 o 19.00 hod. 
námestie sv. egídia, Poprad

MISS SPIŠa 2018 
22. 6. 2018 o 19.00 hod. 
spišské divadlo,  
spišská nová Ves

NESTVILLE OPEN FEST 
V HNIEZDNOM
22. 6. – 23. 6. 2018 
nestville Park, hniezdne

DEň OBCE HRaNOVNICa
23. 6. 2018 o 14.00 hod.  
hasičský areál, hranovnica

FILM Na PLÁTNE  
VŠETkO aLEBO NIČ
23. 6. 2018 o 21.00 hod. 
námestie sv. egídia, Poprad

STRÁŽSkE HRy
23. 6. 2018 o 14.00 hod. 
Futbalové ihrisko v strážach 
pod Tatrami

SLOw FOOD VEČERa
23. 6. 2018 o 18.00 hod. 
hotel lesná, stará lesná 

w.I.N.E. TaLkSHOw 
U FRaNZa „Nielen o víne“
23. 6. 2018 o 20.00 hod. 
hotel lomnica,  
Tatranská lomnica

VIOLIN SHOw STaNa  
SaLaNCIHO a kaPELa 
RUŽOVý PaNTER
24. 6. 2018 o 15.00 hod. 
námestie sv. egídia, Poprad

FESTIVaL VIVa ITaLIa 
27. 6. – 30. 6. 2018 
námestie sv. egídia, Poprad

FILM Na PLÁTNE 
ČIaRa
30. 6. 2018 o 21.00 hod. 
námestie sv. egídia, Poprad

Tajnička z minulého čísla:
… ČI V ZÁHRaDE, PREVETRať SI HLaVU.
16 € získava Jozef Vyšňovský, stredisko 21110, 9 € získava František Paciga,  
stredisko 43520.
Výhru si môžete prevziať u Petry starovičovej na 5. posch. v Ab.

TAjnIČkA krížOVky:

MenO                                  sTredIskO

akCIE V MESTE  
POPRaD a OkOLí
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