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StrojárSky výrobok roka 2018

Titul „Strojársky výrobok 
roka 2018“ udeľuje prezi-
dent Zväzu strojárskeho 
priemyslu SR  pri  ofici-
álnej príležitosti v rámci 
konania Medzinárodné-
ho strojárskeho veľtrhu 
(MSV) v Nitre. Výrobná 
organizácia, ktorej výro-
bok získal titul, má právo 
označovať tento ako 
„Strojársky výrobok roka 
2018“ v obchodno-tech-

nickej dokumentácii a pri 
reklame tohto výrobku 
doma i v zahraničí. Táto 
skutočnosť môže byť 
oznámená prostredníc-
tvom tlače, televízie a 
rozhlasu. 

Podmienkou pre zarade-
nie do súťaže je, okrem 
doručenie riadne vyplne-
nej prihlášky doloženej 
požadovanými doku-

mentmi a údajmi, umož-
nenie obhliadky výrobku 
na mieste inštalácie, 
prípadne vo výrobnom 
podniku prihlasovateľa. 
Účasť v súťaži je bezplat-
ná a platí aj pre spoloč-
nosti, ktoré nie sú členmi 
Zväzu strojárskeho 
priemyslu SR.  

Hodnotenie vykonáva 
komisia, ktorú menuje 

prezident Zväzu strojár-
skeho priemyslu SR. Pred-
seda komisie zodpovedá 
za nezaujatosť, odbornú 
úroveň a regulárnosť 
hodnotenia. Komisia, 
pozostávajúca z desiatich 
odborníkov zo Sloven-
skej republiky, na základe 
výsledkov hodnotenia 
vyberá z prihlásených 
výrobkov tri, ktorým je 
následne udelená medai-
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„STRojáRSKy VýRoboK RoKa“. oceNeNie Sa udeľuje Za ÚčeloM PRoPagácie VýRobNýcH a  PRe-

dajNýcH aKTiVíT VýRobcoV a Tiež ZVýšeNia ZáujMu odbeRaTeľoV o TieTo VýRobKy Na doMá-

coM a ZaHRaNičNoM TRHu. 

la „Strojársky výrobok 
roka 2018“ spolu s dip-
lomom. Rozhodnutie 
komisie je konečné. 

ocenené boli tri 
rovnocenné výrobky 
z produkcie domáceho 
strojárskeho priemys-
lu. určite už tušíte, že 
to nespomíname len 
tak. áno, máte prav-
du, TaTRaVagóNKa 
získala toto ocenenie, 
konkrétne za výrobok 
4-nápravový vozeň 
s otváracou strechou 
Tamns. ocenenie 
odovzdával predse-
da komisie a zároveň 
viceprezident ZSP SR 
ľubomír šooš, dekan 
Strojníckej fakulty STu 
v bratislave spolu so 
štátnym tajomníkom 
Vojtechom Feren-
czom a branislavom 
borsukom, riaditeľom 

výstaviska MSV. cenu 
za našu spoločnosť 
prevzal riaditeľ Úseku 
TPV ing. Marek Kasina, 
Phd. blahoželáme si 
k úspechu a veríme, že 
aj v ďalších ročníkoch 
budeme oslavovať 
tieto tituly . 

Ďalšie ocenené vý-
robky boli hydraulické 
delaboračné zariadenie 
typ Hydra od spoloč-
nosti MSM Martin s.r.o. 
a kyslíkový vyvíjač, 
medicínske zariadenie 
od spoločnosti oxywi-
se s.r.o., Piešťany. Hy-
draulické delaboračné 
zariadenie je určené na 
delaboráciu alebo reví-
ziu jednotnej a delenej 
munície s max. silou do 
50 kN. Kyslíkový vyvíjač 
generuje kyslík zo stla-
čeného vzduchu a slúži 
ako alternatíva popri 

tradičných spôsoboch 
ako sú kyslíkové fľaše 
alebo tekutý kyslík. 

Na záver si stručne 
predstavíme náš vagón 
Tamns. 4-nápravový 
vozeň s otváracou 
strechou je určený 
na prepravu sypkých 
materiálov. Vozeň je 
celokovový, s celistvou 
rovnou podlahou, pev-
nými čelami, dvojdiel-
nou otváracou stre-
chou a dvomi otvormi 
s dvierkami pre čistenie 
vozňa. je určený na 
prevádzku bez ob-
medzení na všetkých 
európskych železnič-
ných tratiach s normál-
nym rozchodom a pre 
klimatické podmienky 
s teplotami v rozmedzí 
-25°c až +40°c. 

Rastislav Magera

OdbOrná pOrOta Oceni-
la najmä tietO inOvatív-
ne vlastnOsti tamns-u:

•	 Novinka roku 2019 z diel-
ne TaTRaVagóNKy, mo-
mentálne jeden z najuzná-
vanejších vagónov v rámci 
odbornej verejnosti  
(v roku 2017 boli vyrobené 
2 prototypy). 

•	 doposiaľ bolo v tomto 
roku vyrobených 65 ks.

•	 Touto inovatívnou novin-
kou naši vývojári dokázali 
úplne eliminovať vlhkosť, 
ktorá sa do vagóna počas 
prepravy dostáva.

•	 Vagón je šitý na mieru 
pre prepravcov sypkých 
produktov v stavebníctve 
(napr. sadra).

•	 user friendly ovládanie pre 
obsluhu vagóna. Strecha 
sa dá otvárať až tromi rôz-
nymi spôsobmi, čo u žiad-
neho iného vagóna nie je 
možné, a to pneumaticky, 
mechanicky a elektronicky. 
dôkazom toho, že ide 
o jedinečné a inovatív-
ne riešenie zatvárania 
a otvárania strechy je aj 
získaný úžitkový vzor. 
patent, ktorý je na odklá-
paciu oceľovú strechu s 
dvojitým labyrintom pre 
zabezpečenie tesnosti.

www.tatravagonka.com
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Na Slovensku je v priemyselných 
sektoroch strojárstvo a automoti-
ve evidovaných viac ako 40 R & d 
centier. Väčšina z nich má výbor-
né výsledky, ale majú aj mnohé 
spoločné problémy. chýbajú 
im kvalifikovaní ľudia, koope-
rujú vzájomne vo veľmi malom 
rozsahu a dosahujú veľmi nízku 
úroveň spolupráce s výskumný-
mi inštitúciami, či univerzitami. 
aktivity, ktoré boli realizované na 
prvom stretnutí slovenských R & d 
lídrov smerovali hlavne k výmene 
skúseností, hľadaniu vzájomných 
prepojení, zdieľaniu infraštruktú-
ry, zdrojov a ľudského kapitálu, 
či rozvoju vzájomnej kooperácie. 
Súčasne pomenovali problémy 
a príležitosti v R & d oblasti a for-
mulovali konkrétne návrhy na ich 
riešenie s cieľom zlepšiť prostredie 
pre priemyselný výskum a vývoj 
na Slovensku.

Výdavky Slovenska na výskum 
a vývoj sú dlhodobo hlboko pod 
priemerom oecd a najnižšie aj 
medzi krajinami V4. „Slovenský 
priemysel je primárne orientovaný 
na výrobu. V porovnaní s vyspelý-
mi krajinami, a dokonca i okolitý-
mi krajinami, Slovensko výrazne 
zaostáva v oblasti podnikového 
výskumu a vývoja,“ konštatuje 
Martin Morháč, predseda pred-

stavenstva SoVa digital a dodáva: 
„Priemysel na Slovensku je posta-
vený na investíciách do výroby. 
štát by mal však hľadať spôsoby 
a podmienky na to, aby výrazne 
zdynamizoval a posilnil priemysel-
ný výskum a vývoj.“

Pod gesciou aPZ sa koncom mar-
ca tohto roku podarilo zamestná-
vateľom presadiť požiadavky pre 
posilnenie priemyselného výsku-
mu a vývoja aj cez Radu vlády pre 
vedu, techniku a inovácie. Tá síce 
podporila návrhy zamestnávate-
ľov, do dnešného dňa však neboli 
prerokované vládou SR. Prekáž-
kou napredovania výskumu a vý-
voja je aj prístup vlády k stratégii 
programu na podporu výskumu 
a vývoja RiS3, ktorá bola schvále-
ná v roku 2013. akčný plán sa však 
objavil až v roku 2017 a z jeho 23 
opatrení boli do konca roku 2018 
naplnené len tri. „Prístup politi-
kov, štátu, čiže riešenie zhora, je 
problematické, cítime úradnícke 
a politické bariéry. Preto hľadáme 
aj iné cesty. Keď to nejde zhora, 
musí to ísť zdola,“ tlmočí postoj 
R & d lídrov M. Morháč.

Účastníci stretnutia sa zhodli na 
dvoch základných smeroch spolu-
práce. Prvým je vzájomná koope-
rácia, a networking, sprehľadnenie 

výskumných a vývojových 
kapacít a technológií na 
Slovensku. Priestor pre 
jej naplnenie poskytne 
spolupráca s portálom 
Zväzu elektrotechnického 
priemyslu SR www.spo-
lupracuj.me, ktorý dnes 
ponúka online register 
firiem hľadajúcich tech-
nické riešenia a poskytuje 
priestor pre zdieľanie 
kapacít a infraštruktúry 
pre výrobu, výskum, vývoj 
a inovácie. Portál pracuje 
s dopytmi a ponukami 
zaregistrovaných firiem. 
ako jediný obsahuje 
aj komplexný prehľad 
o aktuálnych ešiV výzvach 
s možnosťou ich vyhľadá-

vania a triedenia. „členské 
zväzy asociácie priemy-
selných zväzov pripravili 
pre priemyselné podniky 
pomyselnú zasadačku 
vo virtuálnom priestore, 
v ktorej sa môžu stretnúť 
dvaja podnikatelia alebo 
podnikateľ s univerzitou 
a nadviazať spoluprácu vo 
výskumných, vývojových 
či výrobných otázkach. 
Výhodou je spájanie po-
núk s dopytom pomocou 
umelej inteligencie. čím 
viac príspevkov tam bude, 
tým bude portál funkč-
nejší,“ približuje generálny 
sekretár aPZ andrej lasz. 
Registrácia i samotné po-
užívanie portálu spolupra-

cuj.me sú bezplatné.

druhým výstupom 
stretnutia je aktívne zvy-
šovanie záujmu mladých 
ľudí o technické vzdelá-
vanie. R & d lídri sa zhodli, 
že jedným z najväčších 
problémov R & d centier 
je nedostatok kvalifiko-
vaných zamestnancov. 
dôvod vidia práve v nezá-
ujme mladých ľudí o štú-
dium technických pred-
metov. „diskusia na tému 
nezáujmu o štúdium 
technických predmetov 
sa zosilňuje. R & d lídri 
sa dohodli na vytvorení 
užšej spolupráce už so 
základnými a strednými 

školami v regióne, v kto-
rom pôsobia. Vyjadrili 
potrebu spropagovania 
nielen štúdia technických 
predmetov, ale aj búra-
nia mýtov a predsudkov 
o podmienkach práce 
v technických profesiách,“ 
priblížil výsledky diskusií 
Vladimír švač, špecialista 
pre inovačný manažment 
spoločnosti SoVa digital. 
Pracovný tím pripravuje 
aktivity so základnými 
školami, na ktorých sa 
plánuje spolupráca aj 
s regionálnymi autoritami 
a zástupcami verejnej 
správy.

Autor: SOVA Digital 

Keď to nejde 
zhora, musí to 
ísť zdola

Prvé stretnutie r&d lídrov slovenska: 

r&d (research & develop-
ment) lídri výskumno-vývo-
jových centier slovenských 
priemyselných firiem sa zišli 
na prvom spoločnom stretnu-
tí, aby hľadali priestor vzájom-
nej spolupráce pre zlepšenie 
situácie v oblasti priemyselné-
ho výskumu a vývoja. cieľom 
podujatia bolo vytvoriť koo-
peráciu r&d lídrov, ktorá má 
ambíciu prispieť k inovačnej 
budúcnosti slovenska. výsled-
kom dvojdňových diskusií, 
23. a 24. mája v hoteli chopok 
v demänovskej doline, bolo 
vytvorenie návrhu konceptu 
pilotného projektu spolupráce 
r&d centier v dvoch vybra-
ných oblastiach: zvýšenie 
záujmu o technické vzdelanie 
a kooperáciu r&d centier pro-
stredníctvom online portálu 
asociácie priemyselných zvä-
zov (apZ) www.spolupracuj.
me. iniciátorom a koordiná-
torom stretnutia bola spoloč-
nosť sOva digital a partnerom 
podujatia asociácia priemy-
selných zväzov. Oživením bola 
účasť 18 vybraných študentov 
zo strojníckych fakúlt, ktorí 
boli aktívne zapojení do všet-
kých aktivít stretnutia.

Na prvom stretnutí R&D lídrov Slovenska sa zúčastnili:
CEMM THOME SK, spol. s r.o., TATRAVAGÓNKA, a.s., MATADOR Industries, a.s., BRANSON ULTRASONICS, A.S., FoIA, AN-
DRITZ Slovakia s.r.o., ŽOS Vrútky, a.s., Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., KINEX BEARINGS, a. s., Manz Slovakia, s.r.o., Con-
tinental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Boge Elastmetall Slovakia a.s., MAHLE Behr Senica s.r.o., BSH Drives and 
Pumps s.r.o., VUKI a.s., MONDI SCP, a.s., študentské tímy zo strojníckych fakúlt z Košíc, Bratislavy a zo Žiliny, zástupcovia 
Asociácie priemyselných zväzov a hlavný organizátor podujatia spoločnosť SOVA Digital a.s.

ak ešte nemáte program na 27. 6. 2019 (štvrtok) 
a ste fanúšikom paĽa Haberu a team-u, ponú-
kame Vám možnosť kúpiť si lístok na jeho koncert 
v Poprade s 10 %-nou zľavou.

postup pre objednanie zľavnených vstupeniek je 
rýchly a jednoduchý: 

1. Kliknite už dnes na PRedPRedaj.sk: https://pred-
predaj.zoznam.sk/sk/listky/habera-tour- 2019-po-
prad-2019-06-27/ 

2. Vyberte si požadovaný termín koncertu a sektor.
3. Zadajte slovný kód na 10% zľavu: Team10.
4. Vyberte si spôsob doručenia lístkov, t. j. e-mailom 

alebo osobne.

KOncert paĽa Haberu a team-u v pOprade

www.tatravagonka.com
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Akcia sa koná každé dva roky na veľ-
mi úhľadne usporiadanom priestore 
s rozľahlými exteriérmi, ktoré slúžia 
na ukážku prepravných nástrojov 
daných firiem. Išlo hlavne o špeci-
álne nakladacie stroje, prepravné 
nadstavby, rôzne druhy návesov 
a v neposlednom rade nákladné že-
lezničné vozne. V tomto segmente 
dominovali produkty našej spoloč-
nosti. Pre potenciálnych zákazníkov 
sme ponúkli až 11 železničných 
vozňov, čo je v porovnaní s konku-
renciou absolútne dominantné číslo.

Medzi úplné novinky patril cister-
nový vozeň Zaens 88 m3, patriaci 
do flotily spoločnosti VTG, ktorý je 

vďaka podvozkom s rozchodom 
1668 mm schopný prevádzky v kra-
jinách Pyrenejského polostrova. Vý-
vojom a výrobou tohto vozňa sme 
nadviazali na úspešný projekt spo-
lupráce s vyššie menovanou firmou 
v oblasti intermodálnych vozňov 
typu Sggmrss 90‘ a tiež pripravovaný 
projekt kĺbových vozňov Sggrss 80‘ 
na prevoz kontajnerov.

Z oblasti intermodálnej prepravy 
pochádza aj poľská firma Clip Logis-
tic, ktorá si vďaka našej kĺbovej 80ky 
Sggnss urobila prezentáciu neštan-
dardnej automobilovej prepravy 
v kontajneroch a tiež takýmto spô-
sobom „vybavila“ stánok na výsta-
ve – nakoľko priamo na vozni bola 
umiestnená vymeniteľná nadstavba 
vo forme pojazdnej kancelárie.

Do tretice firma zaoberajúca sa do 
značnej miery intermodálnou pre-
pravou – francúzsky prepravca Mo-
dalis vystavila krátky vozeň Sgmmn-
ss 40‘. Tento typ sa vo veľmi krátkom 
čase stal jedným z bestsellerov našej 
spoločnosti a v obľube je najmä 
u zákazníkov prepravujúcich ťažké 
kontajnery a špeciálne nadstavby 
– napríklad na zvitky plechu alebo 
výsypné kontajnery na železnú rudu.

Jeden z našich najvýznamnejších 
partnerov – švajčiarska spoločnosť 
Wascosa opätovne predstavila 
špeciálne vyvinuté vozne neštan-
dardných dĺžok určené jednak pre 
cisternové nadstavby konečného 
zákazníka BASF ako aj nadstavby pre 
traťové stroje. Oproti ročníku 2017 
sa mierne upravili ložné kapacity 
oboch vystavovaných vozňov. Zo 
Sgmmns 52‘ sa po úprave stal Sgg-
mns 52‘+ a vozeň s dĺžkou 45‘ bol 
upravený na súčasnú hodnotu 48‘.

Nemecký národný prepravca 
Deustche Bahn si zopakoval ukáž-
ku svojho inovatívneho produktu 
z InnoTrans 2018 s názvom Innovati-
ver Güterwagen, ktorý okrem iného 
pozostáva aj z dvoch vozňov z našej 
produkcie – tzv. autovagón typu 
Laaeffrs a multifunkčný plošinový 
vozeň Saghmmns-ty s komerčným 
názvom BraCoil, ktorý je schopný 
prepraviť oceľové brámy, zvitky ple-
chov a štandardné ISO kontajnery.

Tradične sa v spolupráci s našou 
firmou prezentovali aj prepravné 
služby spoločnosti InnoFreight. 
Tento raz šlo až o tri typy vozňov 
s dĺžkou 60‘, 80‘ a 90‘. Variabilita 
prepráv prostredníctvom nich je 

skutočne pestrá. To je základná filo-
zofia prepravných možností nášho 
partnera. Na výstave predstavil zo 
svojho širokého portfólia nadstavby 
na prevoz dreva, sypkých staveb-
ných hmôt, zvitkov plechu a teku-
tých produktov.

Najnovšia firma vo vagonárskej 
rodine WBN Niesky tiež prispela do 
širokej palety produktov výsypným 
vozňom Tanpps určeným na soľné 
granuláty. Popri vonkajších expo-
nátoch pútal pozornosť zákazníkov, 
odborníkov z prepravnej oblasti 
ako aj neodbornú verejnosť náš 
prezentačný stánok. Opätovne sme 
ponúkli možnosť virtuálnej prehliad-
ky nákladných vozňov a prehľad vo 
všetkých typoch vozňov a podvoz-
kov, ktoré vyrábame, prostredníc-
tvom elektronickej aplikácie.

Výstavy majú veľkú obľubu zo strany 
celej obchodníckej pospolitosti. Na 
veľmi malom priestore sa v pomerne 
krátkom čase dá zorganizovať veľké 
množstvo stretnutí a získať obrovské 
kvantum informácií. Okrem zástup-
cov obchodného oddelenia bol tím 
TATRAVAGÓNKY zastúpený prakticky 
všetkými úsekmi. Celé podujatie sa 
koná v pomerne tesnom termíne po 

najvýznamnejšej železničnej výsta-
ve v Berlíne. Napriek krátkosti času 
museli všetci prítomní návštevníci 
uznať, že trh železničných inovácii 
veľmi rýchlo napreduje. Neboli 
sme jediní, kto ponúkol inovatívne 
riešenia v oblasti nákladnej prepra-
vy. Zdravá konkurencia je znakom 
dobre rozvíjajúceho sa trhu. V ro-
koch 2018, 2019 a všetko nasvedču-
je tomu, že aj 2020 zažívame veľký 
boom zo strany dopytu po strojá-
renských produktoch. Je len nás, 
aby sme z neho vyťažili maximum. 
Dlhodobým cieľom celej železničnej 
brandže je presunúť čo najväčšie 

množstvo nákladných prepráv 
z ciest na železnicu. Táto alternatíva 
predstavuje ekologickejší spôsob 
prepravy a podporí myšlienku trvalo 
udržateľného rozvoja globálneho 
hospodárstva. Sme preto hrdí na 
našu spoločnosť, že k týmto cieľom 
do určitej miery prispieva aj ona. 
Práve výstavy sú pre ich celosvetový 
záber veľmi šikovným nástrojom na 
šírenie prospešných informácií. Preto 
už dnes začíname pracovať na ďal-
ších nových prepravných riešeniach 
pre našich súčasných a budúcich 
zákazníkov.

Branislav Toporcer

ZačiaTKoM MeSiaca jÚN Sa TíM SPoločNoSTi TaTRaVagóNKa ZÚ-
čaSTNil Na VýZNaMNej logiSTicKej VýSTaVe TRaNSPoRT & logiS-
Tic, KToRá Sa KoNala V MNícHoVe. VeľTRH je NajVýZNaMNejšou 
udaloSťou PRe VšeTKýcH NáKladNýcH PRePRaVcoV Z  celéHo 
SVeTa. šTaTiSTicKé Údaje HoVoRia Za VšeTKo – VySTRiedalo Sa 
Tu Viac Než 64 000 NáVšTeVNíKoV Zo 125 KRajíN, KToRí NaVšTí-
Vili 2 374 VySTaVoVaTeľoV. PodujaTie je ZaujíMaVé HlaVNe PRe 
PRePRaVNé FiRMy, KToRé PReZeNTujÚ SVoje logiSTicKé Služby. 
Z ToHTo dôVodu bol Náš STáNoK SPoločNýM PRieSToRoM PRe 
SeSTeRSKÚ SPoločNoSť exPReSS gRouP, a.S.

June 4 - 7, 2019
M e s s e  M ü n c h e n

transPort & logistic 2019 
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Politika životného Prostredia
tatravagónka sa zaväzuje konať zodpovedným spôsobom s ohľadom na životné 
prostredie. aby sme dosiahli tento výsledok:
1. Zabezpečujeme to, že naše výrobky, činnosti a služby sú v súlade s príslušnou 

environmentálnou legislatívou a nariadeniami.
2. Udržiavame a neustále zlepšujeme naše systémy riadenia ochrany životného pro-

stredia, aby boli v súlade s prísnejšími požiadavkami, ktoré požadujú konkrétne 
trhové alebo miestne nariadenia.

3. Vykonávame naše činnosti spôsobom, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie 
environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom recyklácie, konzervácie zdrojov, 
ochrany pred znečistením, vývoja výrobkov a propagácie environmentálnej zod-
povednosti medzi našimi zamestnancami.

4. Zodpovedne riadime používanie nebezpečných materiálov v spojitosti s našimi 
činnosťami, výrobkami a službami.

Politika kvalitY
tatravagónka, a. s. sa zaväzuje získať si lojalitu zákazníkov prostredníctvom po-
skytovania výrobkov, služieba spolupráce najvyššej kvality a s najvyššou hodno-
tou.
Chceme byť dominantným výrobcom podvozkov, pružným a uznávaným dodáva-
teľom nákladných vagónov a významným subdodávateľom výrobkov pre osobnú 
prepravu.
aby sme dosiahli tento výsledok:
1. Vynakladáme maximálne úsilie s cieľom predpovedať očakávania zákazníka. Sme 

si vedomí očakávaní, požiadaviek a pripomienok našich zákazníkov a sme pripra-
vení ich plniť.

2. Výkonné vedenie akciovej spoločnosti sa zaväzuje spĺňať požiadavky a naďalej 
trvalo zlepšovať efektívnosť zavedených systémov manažérstva kvality.

3. Udržiavame a neustále zlepšujeme účinnosť našich procesov, výrobkov a služieb 
s cieľom dodržiavať normy zavedeného systému riadenia kvality a legislatívne zá-
väzné normy, ktoré požadujú konkrétne trhy a železničný priemysel. Nami vyvíja-
né a následne vyrábané výrobky používané v železničnej doprave spĺňajú vysoké 
štandardy technickej bezpečnosti v prevádzke.

4. Tvoríme princípy zamerané na procesy, ktoré sú základom pre zvýšenie účinnosti 
riadenia. Zlepšovanie procesov je spôsob, ako splniť a uspokojiť požiadavky našich 
zákazníkov, ako aj splniť očakávania akcionárov.

5. Staráme sa o vysoko motivovaný tím zamestnancov, ktorý dokáže zaručiť zákazní-
kom najrýchlejšiu reakciu a výnimočnú kvalitu výrobkov a služieb.

6. Prijímame rozhodnutia týkajúce sa riadenia kvality, ktoré vychádzajú z komplex-
ných a efektívnych analýz externých a interných informácií, každoročným prehod-
nocovaním možných rizík a príležitostí a ktoré sú dopĺňané zavádzaním preventív-
nych a nápravných opatrení.

7. S našimi dodávateľmi udržiavame transparentné vzťahy, ktoré sú dôležitou súčas-
ťou korporatívnej kultúry. Riadime sa pravidlami, ktoré prinášajú vzájomné výhody.

8. Tatravagónka sa zaväzuje využívať také postupy BOZP, ktoré umožňujú našim za-
mestnancom pracovať bez zranení a ochorení.

9. Zabezpečujeme, aby boli manažéri aj ostatní zamestnanci oboznámení s postup-
mi, ktorých cieľom je predchádzanie pracovných úrazov a chorôb z povolania.

10. Zavedený systém riadenia BOZP, ktorý zabezpečuje neustále zlepšovanie pro-
stredníctvom posudzovania rizík a ohlasovania pracovných výkonov.

11. Vykonávame naše činnosti spôsobom, ktorého cieľom je neustále zlepšovanie 
environmentálnej udržateľnosti prostredníctvom recyklácie, konzervácie zdro-
jov, ochrany pred znečistením, vývoja výrobkov a propagácie environmentálnej 
zodpovednosti medzi našimi zamestnancami.

Ľudské Práva a PraCovná Politika
tatravagónka rešpektuje základné princípy uvedené v univerzálnej deklarácii 
ľudských práv. Základné hodnoty a kultúra spoločnosti tatravagónka odrážajú 
záväzok spoločnosti týkajúci sa etických obchodných praktík a vhodného pra-
covného prostredia. naše postupy a praktiky si vyžadujú vykonávanie našich 
obchodných činností s  nekompromisnou integritou a  propagáciu ľudských 
práv v rámci sféry vplyvu spoločnosti.
1. Dobrovoľný výber zamestnania 

Podporujeme elimináciu všetkých foriem nútenej práce alebo nedobrovoľnej 
práce väzňov.

2. Zákaz detskej práce 
Tatravagónka je proti akejkoľvek forme zneužívania detskej práce a neza-
mestnáva detskú pracovnú silu a podporuje elimináciu zneužívania detskej 
pracovnej sily.

3. Minimálne mzdy 
Naši zamestnanci dostavajú mzdy a odmeny, ktoré spĺňajú alebo prevyšujú 
zákonom nariadené minimum.

4. Pracovný čas 
Nepožadujeme od našich zamestnancov, aby pracovali viac, ako je maximálny 
počet odpracovaných hodín stanovený miestnymi zákonmi.

5. Žiadna diskriminácia 
Tatravagónka podporuje a schvaľuje elimináciu diskriminačných praktík 
ohľadne zamestnania a propaguje rôznorodosť vo všetkých oblastiach svojich 
obchodných činností. Naše postupy zakazujú diskrimináciu na základe rasy, 
farby pokožky, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, pohlavnej identity a preja-
vu, národnosti, náboženstva, telesných nedokonalostí, vojenskej príslušnosti, 
štátnej príslušnosti alebo akejkoľvek zvýhodnenej skupiny.

6. Zákaz nevhodného alebo neľudského zaobchádzania 
Fyzické zneužívanie, týranie alebo akékoľvek vyhrážky sú zakázané. Poskytu-
jeme bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre všetkých našich zamestnan-
cov.

7. Sloboda združovania sa 
Rešpektujeme práva zamestnancov združovať sa v odborových zväzoch v sú-
lade s miestnymi zákonmi a zavedenými postupmi.

8. Obchodný poriadok 
Dodávatelia spoločnosti Tatravagónka sú povinní podporovať a propagovať 
základné ľudské práva uvedené v tomto dokumente.

Ciele týkajúce sa ochrany životného prostredia, kvality, zdravia, bezpečnosti pri prá-
ci a samotnej práce sú prijímané a definované každý rok na základe požiadaviek 
manažmentu a spoločnosti. Tatravagónka je v procese získania certifikátu environ-
mentálneho riadenia ISO 14000.

Ing. Juraj Hudáč 
Generálny riaditeľ
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czech raildays 2019
V TeSNoM ZáVeSe Po MNícHoVSKej VýSTaVe Sa KoNala V MeTRoPole MoRaVSKo-SlieZSKeHo 

KRaja – oSTRaVe Ďalšia VýSTaVa. TeNTo RaZ So ZaMeRaNíM VýlučNe Na PRoduKTy a Služby 

TýKajÚce Sa želeZNičNéHo SeKToRa. Na RoZdiel od VeľTRHu V NeMecKu, Sa KoNajÚ cZecH 

RaildayS, o KToRýcH je Reč, Každý RoK.

Podujatie nemá ambíciu stať sa 
celosvetovou akciou, ponúka 
skôr priestor na prezentovanie 
lokálnych firiem a umožňuje do-
stupnosť produktov pre všetkých 
záujemcov. od odbornej verejnosti 
až po materské školy. Zo Slovenska 
ho navštevujú zamestnanci naj-
väčšieho nákladného a osobného 
prepravcu ZSSK cargo a železnič-
nej spoločnosti Slovensko.

TaTRaVagóNKa je partnerom 
mnohých českých firiem. Spomedzi 
nich asi najviac vyčnieva národný 
prepravca čd cargo. aj kvôli tejto 
spolupráci sme prezentovali našu 
firmu prostredníctvom vlastného 
stánku a za pomoci nákladných 
vozňov.

Tradičným vozňom bola dlhá 80ka 
Sggnss, ktorá vznikla z dlhoroč-
nej snahy o inovatívny vozeň. jej 
hlavným prevádzkovateľom je čes-
ko-nemecká spoločnosť Metrans. 
Vozeň slúži k preprave ľahkých 
kontajnerov, ktoré sú prevážané 

z dvoch pevných vypravovaných 
staníc. V prípade Metransu ide 
o prístavy v Severnom a jadran-
skom mori. 

Hneď vedľa nej sme umiestnili 
vozeň z aktuálnej produkcie typu 
Tamns určený k preprave sypkých 
stavebných hmôt citlivých na 
poveternostné podmienky. Vyzna-
čuje sa vodotesnou uzatvárateľnou 
strechou, ktorá zamedzuje vply-
vom nepriazne počasia na prepra-
vovaný tovar. Tento vozeň zaujal 
svojho času návštevníkov Transport 
& logistic 2017. Na jeho prototyp 
sme nadviazali sériovou výrobou 
pre nemeckú pobočku operátora 
gaTx.

dlhoročný zákazník našej firmy, 
prevádzkovateľ intermodálnych 
vozňov innoFreight, je silne etab-
lovaný tak v českej republike ako 
aj vo všetkých krajinách strednej 
európy. Z tohto dôvodu sme 
vystavili až tri vozne z našej pro-
dukcie. Názorne boli predvedené aj 

vymeniteľné nadstavby na drevo, 
zvitky plechu a štandardné iSo 
kontajnery.

Medzi vystavenými exponátmi za-
ujali tiež nové druhy hybridných lo-
komotív, rôzne traťové stroje, ale aj 
variácie osobných vozňov, ktoré do 
značnej miery slúžili ako rokovacie 
miestnosti. Keďže na celej výstave 
panovalo slnečné a veľmi horúce 
počasie, klimatizované miestnosti 
padli veľmi vhod.

Na našom stánku panoval čulý 
ruch hlavne počas prostredného 
dňa výstavy, kedy došlo k rôznym 
diskusiám s potenciálnymi zákaz-
níkmi, možnými dodávateľmi a od-
borníkmi na železničnú prepravu. 
czech Raildays dokázali zaujať aj 
napriek ich organizácii v náročnom 
termíne. To je jasný dôkaz toho, že 
záujem o náš segment je nielen 
v globálnom meradle, ale aj na 
lokálnej úrovni.

Branislav Toporcer





Prírodovedné 
letné hry 
v Kvetnici

cieľom letných hier s  účasťou žiakov dvanástich po-
pradských základných škôl bolo podporiť ich záujem   
o prírodné vedy, ochranu prírody a technické disciplí-
ny. Zároveň ich  neformálnym a  pútavým spôsobom 
nasmerovať k štúdiu na stredných odborných školách 
prírodovedného a technického zamerania.
Podujatie prebiehalo na  viacerých stanovištiach for-
mou prezentácie bio výroby mliečnych výrobkov, 
chovu včiel, ručnej ťažby zlata, ochrany a  hniezdenia 
dravých vtákov, baníctva a spôsobu ťažby nerastných 
surovín. Zamerané bolo aj na ochranu zdravia a prvej 
pomoci, orientáciu v teréne, prípravu čajov z liečivých 
bylín, ochranu vôd a prácu potápačov.
akciu podporil Prešovský samosprávny kraj, mesto Po-
prad, banícky cech horného Spiša so  sídlom v  Popra-
de   - Kvetnici, Mestské lesy Poprad, Združenie baníc-
kych spolkov a cechov Slovenska so sídlom v banskej 
štiavnici, TaTRaVagóNKa a  reštaurácia dobré časy.  
Na programe sa podieľali tiež žiaci Strednej odbornej 
školy remesiel a služieb a Strednej zdravotníckej školy 
v Poprade.

-ps-

v pOprade – Kvetnici sa usKutOčnil 3.  júna 
„nultý“ rOčníK letnýcH prírOdOvednýcH 
Hier. pOdujatie pOdpOrila spOlOčnOsŤ tat-
ravaGÓnKa.

Z HASIČSkÉHo 
DeNNÍka

hasenie PoŽiaru v Kravanoch

doBroČinnÝ hoKejBalovÝ turnaj

V  našej spoločnosti máme na základe rozhodnutia 
Krajského riaditeľstva HaZZ zriadený závodný hasičský 
útvar. Pre výkon nepretržitej služby je organizačne vý-
kon služby členený na štyri zmeny. Minimálny početný 
stav zmeny je šesť zamestnancov ZHÚ. Títo absolvujú 
základnú, cyklickú a zdokonaľovaciu prípravu zamest-
nancov v zmysle vyhl. MV SR č. 611/2006 Z.z. Naši za-
mestnanci tieto zručnosti využívajú aj v mieste svojho 
bydliska pri zásahoch. jedným z takýchto zásahov bol 
požiar lesného porastu v katastri obce Kravany v časti 
Kozie chrbty, ku ktorému došlo 21. apríla 2019, krátko 
po 09.30 hod. Nakoľko bol požiar v ťažko dostupnom 
teréne, zasahovali príslušníci  oR HaZZ v  Poprade, z 
hasičských staníc Poprad, Vysoké Tatry a  Mengusov-

ce, príslušníci oR HaZZ v Prešove, modul pozemného 
hasenia Východ a Stred, vrtuľníky letky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky a ozbrojených síl Sloven-
skej republiky a  dobrovoľné hasičské zbory obcí:  Kra-
vany, Spišské bystré, batizovce, šuňava, liptovská Tep-
lička, Vikartovce, Hranovnica, Spišský štiavnik. Požiar 
zasiahol plochu o rozlohe takmer 9 hektárov. Na tomto 
zásahu sa zúčastnili aj naši zamestnanci organizovaní 
v dobrovoľných hasičských zboroch obce. Takto vedia 
zúročiť poznatky zo školení a  rozvíjať svoje zručnosti, 
ktoré spätne môžu využiť v  zamestnaní. Tento požiar 
sa podarilo zlikvidovať až 22. apríla 2019 krátko pred 
poludním. (Viac o tomto požiari si môžete prečítať na 
ďalšej dvojstrane Vagonára).

V  rámci zvyšovania fyzic-
kej pripravenosti sa za-
mestnanci každoročne 
zúčastňujú turnajov orga-
nizovaných občianskym 
združením Záchrana. Sú 
to turnaje zložiek integro-
vaného záchranného sys-
tému, ktorého členmi sme 

aj my. Začiatkom leta je to turnaj v hokejbale alebo florbale, ku koncu roka  v decembri býva turnaj vo futsale.  
Výťažok z týchto turnajov je vždy presne určený pre koho pôjde, komu aj takouto cestou troška zlepšíme neľahkú 
finančnú situáciu. Naši zamestnanci v konkurencii 10 mužstiev obsadili pekné 5. miesto, hoci nejde o umiestne-
nie, ale o pomoc. Výťažok z ostatného turnaja išiel pre bývalú zdravotnú sestru, ktorá sa stará o dve ťažko choré 
detičky s vážnou diagnózou. aj takouto troškou prispievame v rámci filantropie podniku.

PRáca PRíSlušNíKoV aKýcHKoľVeK ZácHRaNNýcH ZložieK je SVojíM SPôSoboM NeVĎačNá V ToM, že 

Si Na NicH NeSPoMeNieMe, KýM icH NaoZaj NePoTRebujeMe. a SMe VlaSTNe Radi, KeĎ icH NePoTRe-

bujeMe. o ToM, že Naši HaSiči NeZaHáľajÚ, aNi KeĎ icH NePoTRebujeMe, SVedčí aj NieKoľKo Zaují-

MaVýcH FaKToV a iNFoRMácií,  KToRé NáM PoSKyTol P. TiboR ScHNeideR aKo icH VeliTeľ.

Preverovali sme 
PriPravenosť 
Zamestnanci spoločnosti tatravaGÓnKa v  rámci 
zdokonaľovacej prípravy vykonávajú previerkové 
cvičenia. previerkové cvičenie sa vykonáva s cieľom 
preveriť:
a) pripravenosť hasičskej jednotky na zdolávanie po-

žiarov a vykonávanie záchranných prác pri nežia-
ducich udalostiach podľa zadanej situácie,

b) pripravenosť veliteľov hasičských jednotiek na ria-
denie zásahu pri zdolávaní veľkých a zložitých po-
žiarov a vykonávanie záchranných prác pri nežia-
ducich udalostiach podľa zadanej situácie,

c) akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných pro-
striedkov na vykonávanie zásahovej činnosti.

aj posledné previerkové cvičenie bolo zamerané na 
tieto ciele. V  súvislosti s  potrebou raz za 12 mesia-
cov vykonať cvičenie – preverenie účinnosti opatrení 
upravených v požiarnom evakuačnom pláne. cvičenie 
sa vykonalo 17. mája 2019, kde sme simulovali požiar 
na 2. poschodí administratívnej budovy. Zamestnan-
ci precvičovali použitie nástupných plôch, vykonanie 
prieskumu, možnosti vedenia zásahu v budove, použi-
tie požiarnych zariadení v budove a náhradné spôsoby 
hasenia, zabezpečenie evakuácie osôb z  ohrozeného 
priestoru a ich sústredenie v mieste sústredenia, preve-
renie počtu osôb, či sú všetci evakuovaní.
Z cvičenia je spracované vyhodnotenie, kde sú zhrnuté 
všetky zistené pozitíva a nedostatky, na ktorých odstrá-
není musíme pracovať, aby bol zásah stopercentný. Však 
stále platia pravda „ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.“
Nech by sme takto precvičovali stále a nemuseli zasa-
hovať pri mimoriadnych situáciách, kde hrozí ohrozenie 
zdravia a života osôb, ale aj nemalé finančné škody.

Tibor Schneider 
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„Naše mesto“ je dobrovoľnícka akcia určená pre 
firmy, samosprávy a mimovládny sektor a jej 
hlavným cieľom je pomôcť, skrášliť a zlep-
šiť  naše mestá.  do akcie sa zapájajú 
neziskové organizácie, nízkopra-
hové centrá, domovy sociálnych 
služieb, školy a škôlky, ktoré 
potrebujú s niečím pomôcť a  
firmy, ktoré prostredníctvom 
svojich zamestnancov týmto 
organizáciám pomáhajú.  Táto 
akcia dáva možnosť ukázať, 
že firmám záleží na mestách 
a komunitách, v ktorých pôso-
bia. Zamestnanci sa radi zapá-
jajú do tejto akcie nielen preto, 
že chcú pomôcť, ale aj preto, že 
takáto aktivita môže slúžiť aj ako 
určitá forma teambuildingu. Takto 
„Naše mesto“ spája už 13 rokov orga-
nizácie, ktoré pomoc potrebujú s tými, 
ktoré pomôcť chcú. Pre našu spoločnosť 
to bola síce premiéra, ale aj napriek tomu veľmi 
úspešná. 

tatravagónka má srdce  
na sPrávnom mieste
V SoboTu 8. 6. 2019 

Sa 8 dobRoVoľNí-

KoV Z Našej SPo-

ločNoSTi ZaPoji-

lo do NajVäčšej 

FiReMNej dobRo-

VoľNícKej aKcie Na 

SloVeNSKu – „naše 
mestO“. dobRo-

VoľNíci TaK Po-

MoHli Mš a Zš Na 

ulici KoMeNSKéHo 

S  VyčiSTeNíM a Vy-

MaľoVaNíM dVeRí 

do PoSilňoVNe, 

a ZáRoVeň deMoN-

Tážou PlexiSKiel 

V TelocVičNi.

taK čO,  
pOmôžete 

aj vY?
ak sa chcete zaradiť medzi dobrovoľníkov 
TaTRaVagóNKy a pomôcť tento krát na-
šim veľhorám, tak si zarezervujte termín 

29. júna 2019 (sobota)  
v čase od 9.00 do 13.00 hod. 

Motivácia, prečo pomáhať, môže byť 
u  každého iná. dobrý pocit z  nezištnej 
pomoci je však u každého v podstate rov-
naký. Tak prečo nepomôcť na mieste, na 
ktoré sme všetci právom hrdí a patrí k pri-
rodzenému koloritu celého popradské-
ho regiónu? My všetci v TaTRaVagóNKe 
máme jeden z  najkrajších výhľadov na 
svete a  chceme prispieť k  tomu, aby Vy-
soké Tatry ostali miestom, kde sa bude-
me všetci radi vracať po práci. My všetci 
sme zodpovední za to, aby Vysoké Tatry 
ostali takým miestom a preto vás chceme 
poprosiť aj o  vašu pomoc.  Na začiatok 
stačí, že sa prihlásite Petre Starovičovej 
buď telefonicky alebo e-mailom, resp. 
prostredníctvom našej webovej stránky:  
https://tatravagonka.sk/dobrovolnictvo/.

Ďalšie informácie o dobrovoľníckej aktivi-
te dostanete 2-3 dni pred konaním akcie. 
Pre dobrovoľníkov spoločnosť TaTRaVa-
góNKa zabezpečí transfer z  Popradu do 
Starého Smokovca a  späť a  tiež občer-
stvenie.  Naším cieľom bude vyčistiť jednu 
z najfrekventovanejších trás vo Vysokých 
Tatrách Starý Smokovec – Hrebienok od 
odpadkov, ktoré tam nechávajú turisti. 
Tešíme sa na Vašu účasť. 

upOZOrnenie
všetci dobrovoľníci  získajú zážitkové 

prekvapenie počas juliálesu  
6. júla 2019.

Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom z  celého Sloven-
ska, ktorí sa do tejto aktivity zapojili, či už ako dobro-
voľníci alebo ako organizátori. osobitná vďaka patrí 
kolegom, ktorí vo svojom voľnom čase prispeli k nie-
čomu dobrému, a  aj takýmto spôsobom prezento-
vali hodnoty našej spoločnosti. čas je práve to, čo sa 
v dnešnej uponáhľanej dobe stáva tým najcennejším, 
a preto je o to viac obdivuhodné, keď si ľudia nájdu 
priestor a chuť zapojiť sa do takejto akcie. Poďakova-
nie patrí aj riaditeľke školy a ďalším zamestnancom, 
ktorí nás v  sobotu v škole privítali a  po celý deň sa 
postarali o veľmi príjemnú atmosféru. Tento rok nás 
bolo síce len 8, ale pevne verím, že sa každým rokom 
nájde viac a  viac zamestnancov našej spoločnosti, 
ktorí sa zapoja a pomôžu dobrej veci, pretože TaTRa-
VagóNKa má srdce na správnom mieste.

Michaela Kantorová

Veľkonočná nedeľa, čas, kedy 
všetci oddychujeme a užíva-
me si pokoj v kruhu rodiny 
a priateľov. Ráno som sa vrátil 
z nočnej zmeny a popri kávič-
ke som čakal, kým sa všetci 
zobudia a spolu sa poberieme 
do kostola. 
Pri návrate z omše sme zbadali 
obrovský požiar lesa v neďa-
lekom katastri obce Kravany. 
Zovrela mi krv v žilách a ihneď 
som volal nášmu veliteľovi 
dobrovoľného hasičského 
zboru, čo sa robí a aké zvo-
líme postupy. Keďže nás 
nikto nepovolal (čakali sme na 
informáciu o potrebe zása-
hu), tak sme sa len bezmocne 
a s napätím prizerali. No do 
pol hodiny už hučala siréna 
a kopa chlapov vo sviatočných 
košeliach sa už s hukotom 
sirén valila k požiaru. Poviem 
vám, aj z desiatich kilometrov 
boli tie plamene dosť hrozivé. 
Požiar vypukol 21. 4. 2019 po 
9. hodine ráno a zasiahol plo-
chu s rozlohou 9 hektárov. Na 
mieste zasahovalo približne 
100 hasičov a dva vrtuľníky Mi-
nisterstva vnútra SR a ozbro-
jených síl. Po lokalizácii sme 
kontrolovali stav požiaroviska 
z hornej strany strmého kopca, 
kde bolo vidieť celé dielo ska-
zy a ako precízne dokážu hasiť 
vrtulníkmi naši leteckí kole-

govia. Po pár minútach som 
v dyme zbadal mojich dvoch 
kolegov z práce, s ktorými som 
ráno odchádzal od hasičov 
z nočnej šichty. urobili sme 
si dve fotky a povedal som si, 
že o tomto napíšem článok 
sem, do vagonárskych novín, 
pretože sme zamestnaní práve 
v TaTRaVagóNKe a nezávisle 
od seba (sme členmi rôznych 
dobrovoľných hasičských zbo-
rov) sme sa rozhodli pokorne 
aj napriek únave ísť pomôcť 
aj bez odmeny. Hasilo sa do 
20.00 hod. a vo Veľkonočný 
pondelok sa ešte likvidovali 
zvyšky požiaru. 
Mnohí si myslia, že hasičmi 
sme len v práci, no nie je to 
tak. Hasičmi sme aj mimo nej. 
Pre nás je to nie len práca, ale 
aj poslanie. Keď zaznie siréna 
prestávame vnímať okolie 
a sústredíme sa len na to, ako 
zachrániť a zachovať, či už 
majetok, život alebo prírodu. 
Týmto chcem povzniesť hasič-
stvo, či už profesionálne alebo 
dobrovoľné, pretože sme 
ľudia, ktorí majú boha v srdci 
a ochotu aj nezištne pomáhať. 
Traja rozdielni muži, z troch 
rozdielnych obcí, s rovnakým 
poslaním a nasadením (Peter 
jozefčák, Martin Slodičák, 
jozef Marušin).

Peter Jozefčák

Keď je Práca 
Poslaním
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darČeKové 
KoŠe 
od acem ‑u
Pokračujeme v milej tradícii odmeňo-
vania tých, ktorí sa stravujú v jedálni 
a vo výdajniach stravy. Každý mesiac 
Stravovacia komisia žrebuje výhercu 
darčekového košu od aceM-u.

V mesiaci:
•	 apríl si darčekový kôš odniesla 

pani viera pitoňáková, ktorá sa 
stravuje v jedálni pri administra-
tívnej budove,

•	 máj sa darčekovému košu potešil 
pán Gabriel verner z výdajne 
stravy č. 1.

blaHoželáMe a oSTaTNýM 
STRaVNíKoM PRajeMe šťaSTie PRi 
ĎalšícH žReboVaNiacH!

spoločnosť  tatravaGÓnKa  považuje prípravu a vzde-
lávanie zamestnancov za súčasť svojej vízie a  stratégie. 
jedným z pilierov vízie spoločnosti je vyvíjať inovatívne 
výrobky uspokojujúce potreby zákazníkov prostredníc-
tvom spokojných a kvalifikovaných zamestnancov. práve 
spolupráca s vysokými školami je nielen predpokladom 
rozvoja dobrých vzťahov, ale aj spôsobom prípravy a vý-
chovy vlastných budúcich zamestnancov. 

Systematickým rozvíjaním a  podporou spolupráce chceme 
predchádzať výkyvom vo výrobe spôsobeným nedostatkom 
pracovnej sily, odchodom do dôchodku a prirodzenou fluk-
tuáciou zamestnancov.
študentom vysokých škôl umožňujeme okrem absolvova-
nia odbornej praxe, stáže alebo účasti na exkurzii priamo vo 
výrobe, spolupracovať aj na písaní záverečnej práce. V našej 
spoločnosti môžu študenti písať bakalársku či diplomovú 
prácu pod dohľadom odborného garanta z radov našich 
zamestnancov. V prípade záujmu o spoluprácu je potrebné 
vyplniť žiadosť a spolu so životopisom ju emailom odoslať na 
marcela.kovalova@tatravagonka.sk alebo education@tatra-
vagonka.sk. o prijatí žiadosti a ďalšom postupe je záujemca 
informovaný, pričom žiadosti vyhodnocujeme priebežne po-
čas roka. Spätnú väzbu poskytujeme všetkým záujemcom. Na 
základe žiadosti a životopisu je kontaktovaný príslušný úsek, 
ktorý rozhodne o  schválení a  pridelení zodpovednej osoby 
(odborného garanta). Následne je za účelom zabezpečenia 
ochrany dôverných informácií pripravená zmluva o  utajení, 
ktorú podpíše záujemca aj zástupca spoločnosti. 
Partnerstvo medzi podnikovou praxou a akademickou sférou 
považujeme za jeden z predpokladov konkurencieschopnos-
ti spoločnosti.  

ÚRĽZ

závereČné Práce 
Študentov 
vysoKÝch ŠKÔl

v nadväznosti na článok z minulého roku pod 
názvom „výskum a vývoj ako hnací motor a šanca 
získať náskok“,  sme vás informovali o plánovaných 
aktivitách tatravaGÓnKY zapojiť sa do niekto-
rých vyhlásených výziev cez operačný program 
výskum a inovácie v konzorciu a spolupráci s naši-
mi stálymi partnermi z vedeckej oblasti slovenská 
technická univerzita v bratislave a žilinská univer-
zita v žiline.

ubehol nejaký ten rok od podania projektu a my 
môžeme konštatovať, že náš podaný projektový zámer 
bol úspešný a tento rok sme ho už začali aj realizovať. 

Radi by sme vám prezentovali pár základných informá-
cii, čoho sa daný projektový zámer týka:

operačný program: operačný program 
Výskum a inovácie

žiadateľ: TaTRaVagóNKa a.s.
Partneri: j.R.g. s.r.o.

Slovenská technická uni-
verzita v bratislave
žilinská univerzita v žiline

investícia vo výške: 4 254 829,80 €
Schválená výška NFP:  2 883 417,17 €
dĺžka realizácie: 36 mesiacov

KrátKY pOpis prOjeKtu:
Projekt  „nová generácia nákladných železničných 
vozidiel“ realizujeme v konzorciu: TaTRaVagoNKa 
ako veľký podnik a žiadateľ, s partnerom j.R.g. s.r.o. 
ako malý podnik, v spolupráci s vedeckou obcou a ga-
rantmi z danej oblasti - partner Slovenská technická 
univerzita v bratislave a partner žilinská univerzita v 
žiline. 

miesto realizácie projektu momentálne predstavujú 
Poprad, Trebišov a žilina. 

Spoločný projekt zahŕňa formou efektívnej spolupráce 
aktivity 
•	 priemyselný výskum a 
•	 realizáciu inovačných opatrení. 

Hlavným zámerom projektu je vyvinúť 4 nové typy 
výrobkov, a to nákladné železničné vozne rôznych 
typových prevedení. budú predstavovať inovácie 
stredného až vysokého stupňa. 
Z hľadiska realizácie aktivít sa konzorciu bude sú-
strediť na úplne nové konštrukčné riešenia, aplikáciu 
nových progresívnych materiálov a riešenia, ktoré 
umožnia znižovať hluk a hmotnosť nákladných vagó-
nov, zvyšovať ich jazdnú stabilitu a bezpečnosť, zni-
žovať náklady životného cyklu a celková konštrukcia 
a finálny výrobok bude svojimi parametrami znižovať 
negatívne účinky na opotrebenie infraštruktúry. 
V projekte plánujeme vyvinúť nielen nové produkty, 
no zároveň aj inováciu procesu. deklarované merateľ-
né ukazovatele, ktoré sme si spolu s partnermi v kon-
zorciu naplánovali dosiahnuť sú nasledovné:
•	 podať 6 prihlášok registrácie práv duševného 

vlastníctva formou patentových prihlášok, 
•	 u 2 zúčastnených podnikov plánujeme spoluprácu 

s výskumnými inštitúciami, 
•	 počet produktov nových pre firmu i trh = 4, 
•	 zavedieme 1 inovovaný proces, 
•	 počet podporených výskumných inštitúcií = 4.

Veríme, že takáto forma spolupráce podnikov a uni-
verzít aj prostredníctvom podpory verejných zdrojov 
dokáže priniesť do budúcna svoje ovocie. TaTRaVa-
góNKa ako veľký podnik vždy bude hľadať potenciál-
nych partnerov v oblasti výskumu a vývoja kde môže 
zužitkovať svoje skúsenosti, ale zároveň mať informá-
cie o plánovaných inováciách a smerovaniu železnič-
ného priemyslu.

Erik Bašista 
Miroslav Tomas

projekt:
nová generácia náKladnÝch 
ŽelezniČnÝch vozidiel
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TecHNicKé OKienKO

ak nájdeš v živote 
cestu bez prekážok, 
určite nikam 
nevedie.  
Maxim Gorkij

PráŠKové 
laKovanie

Výsledná vrstva je tvrdšia 
ako pri bežných farbách. 
Pri tomto postupe sa 
častice prášku elektricky 
nabijú, zatiaľ čo upravo-
vaný predmet je uzemne-
ný. Prášková farba drží na 
povrchu upravovaných 
kovových (resp. iných 
vodivých) výrobkov vply-
vom elektrostatických síl. 
čím vyšší je merný odpor 
prášku, tým lepšie priľne 
k lakovanému povrchu. 
Príťažlivosť trvá po dobu 
niekoľkých hodín. 
Väčšina práškových 
náterových hmôt má 
veľkosť častíc v rozmedzí 
od 30 do 50 μm, s teplo-
tou mäknutia asi 80°c, s 
teplotou topenia 150°c, a 
vytvrdzujú sa pri teplote 
okolo 200°c minimálne 
10 až 15 minút. Najbež-
nejší spôsob nanášania 
práškových farieb na 
kovové predmety je po-
užitím elektrostatických 
alebo korónových pištolí. 
Pištoľ odovzdá prášku 
kladný elektrický náboj, 
ktorý sa potom nastrieka 
na uzemnený predmet 

mechanickým alebo pne-
umatickým striekaním, 
ku ktorému je vplyvom 
elektrostatického náboja 
silne priťahovaný. Ďalšou 
možnosťou je použitie 
TRibo pištole. V tomto 
prípade sa prášok nabí-
ja trením pozdĺž steny 
teflónovej trubice. Tieto 
nabité častice prášku 
potom priľnú k uzemne-
nému podkladu. TRibo 
pištole nemajú niektoré 
problémy, s ktorými 
stretávame pri elektros-
tatických pištoliach, ako 
je zadná ionizácia a efekt 
Faradayovej klietky. 
doprava prášku k mate-
riálu bola vyriešená vyu-
žitím fluidizácie práškov, 
pri ktorej je nosným 
médiom stlačený vzdu-
ch a tuhé zrná získavajú 
vlastnosti kvapalín. Na 
udržanie práškovej farby 
na povrchu kovového 
materiálu slúži elek-
trostatický náboj častíc 
prášku.
častice prášku sa nabíjajú 
dvomi spôsobmi:
•	 elektrostatickým 

nabitím - prášok 
prechádza vysoko-
napäťovým poľom 
sústredeným v tryske 
striekacej pištole

•	 tribostatickým na-
bitím - náboj vzniká 
trením pohybujú-
cich sa častíc prášku 
o špeciálny druh 
izolantu v nabíjacích 
hadiciach

Predúprava výrobkov
Príprava pred nanáša-
ním práškových farieb 
spočíva v odmastení, 
odstránení iných nečis-
tôt, oxidov kovov, pozo-
statkov po zváraní. Tieto 
úkony môžu byť vykoná-
vané pomocou rôznych 
chemických a mechanic-
kých metód. chemické 
predúpravy zahŕňajú 
použitie fosfátov, alebo 
chromátov ponorením 
alebo striekaním. Ďal-
ším spôsobom prípravy 
povrchu pred náterom 
je známy ako tryskanie 
a pieskovanie. jedná sa 
o mechanický spôsob 
prípravy povrchu pri 
ktorom dochádza okrem 
odstránenia nečistôt aj 
k zdrsneniu povrchu, čo 
priaznivo pôsobí na pri-
ľnavosť náteru k povrchu 
výrobku.
Príprava výrobku pre na-

povrchová úprava 
kovov práškovými 
vypaľovacími farbami, 
niekedy tiež nazývaná 
ako práškové lako-
vanie je modernou 
technológiou povrcho-
vých úprav kovových 
výrobkov, pri ktorej 
sa prášková náterová 
hmota nanáša strieka-
ním v elektrostatickom 
poli. Občas sa práško-
vanie nesprávne ozna-
čuje ako „komaxitova-
nie.“ povrchová úprava 
práškovým povlakom 
je najmladšia povrcho-
vá technológia, ktorá sa 
dnes bežne využíva.

Práškové lakovanie je 
druh vrstvy, ktorý je na-
nášaný ako voľne tečúci, 
suchý prášok. Hlavný roz-
diel medzi konvenčnými 
kvapalnými farbami a 
práškovými farbami je, že 
práškové farby nepotre-
bujú rozpúšťadlá. Vrstva 
farby sa zvyčajne nanáša 
elektrostaticky a potom 
sa vytvrdí za tepla. Prášok 
môže byť termoplast 
alebo termoset polymér. 

nesenie prášku prebieha 
nasledovnými spôsobmi:
1. Nanášanie prášku 

bez predhriatia 
výrobku - Pri procese 
nanášania prášku 
sa výrobok najprv 
pokryje jednotnou 
vrstvou prášku, 
ktorý priľne k jeho 
povrchu. Potom 
dochádza k efektu 
odpudivosti medzi 
povrchom výrobku a 
oblakom prášku, pri 
ktorom sa zamedzí 
nadmernému nánosu 
práškovej farby. Z 
toho vyplýva že pri 
práškovom lakovaní 
existuje horná medza 
dosiahnutej hrúbky 
vrstvy povrchu. Po 
vytvrdení vo vypaľo-
vacej peci dostáva-
me jednotnú vrstvu 
povlaku 25 – 35 μm 
pre dekoratívne a 80 
– 150 μm pre funkč-
né účely.

2. Nanášanie prášku s 
predhriatím výrobku 
- Výrobok sa najprv 
predhreje v peci a 
prášok sa potom na-
náša na jeho horúci 
povrch. Predhrievacia 
teplota sa líši v závis-
losti od tvaru výrob-
ku a použitého typu 

prášku. V prípade, že 
teplota predhriatého 
výrobku je vyššia ako 
bod tavenia práško-
vej farby, častice sa 
pri dopade na výro-
bok natavujú. Týmto 
je možné dosiahnuť 
silnejšiu vrstvu (0,5 
– 1 mm a viac), ako 
striekaním na stude-
ný výrobok. Výrobok 
môže byť predhriaty 
aj na teplotu nižšiu, 
ako teplota tavenia, 
čím sa napomáha 
toku elektrostatické-
ho náboja. Nevodivé 
práškové častice sa-
dajú na teplý povrch, 
zvyšujú svoju teplotu 
a tým dochádza k 
zvýšeniu vodivosti 
častíc. Tým dosiahne-
me vyššie vrstvy, ako 
pri striekaní na stude-
ný povrch.

Práškové povlaky sa 
používajú na povrcho-
vú protikoróznu ale aj 
estetickú úpravu kovo-
vých výrobkov. Práškové 
lakovanie sa využíva pre 
širokú škálu kovových 
výrobkov v takmer všet-
kých odvetviach strojár-
skeho priemyslu určené 
pre vnútorné a vonkajšie 
použitie. Práškové farby 
sa nanášajú v širokom 

rozmedzí hrúbky a to od 
veľmi tenkých vrstiev cca 
25 μm ktoré sa uplatňujú 
najmä pri požiadavkách 
dekoratívneho cha-
rakteru, až po vrstvy s 
hrúbkou 60 – 120 μm 
pre vonkajšie použitie. 
Prášok je možné apli-
kovať na jednoduché 
i zložité výrobky, pričom 
povrch celého výrobku si 
stále udrží jednotný lesk. 
Táto povrchová úprava 
značne prispieva k úspo-
re výrobných nákladov, 
surovín a ekológii. Povla-
ky z práškových hmôt 
sú odolné proti korózii 
a proti mechanickému 
namáhaniu. Práškové 
hmoty pri vynikajúcej 
kvalite nanášania reduku-
jú používanie škodlivých 
materiálov.
Kvalita výslednej povr-
chovej ochrany práško-
vými hmotami je výrazne 
ovplyvnená  chemickou 
predúpravou podkladu, 
voľbou nanášacieho 
systému, spôsobom a 
kvalitou aplikácie. Na 
rozdiel od mokrých farieb 
a lakov si práškové farby 
pri vyššej kvalite nut-
ne vyžadujú chemickú 
predúpravu (fosfátovanie 
a pod.). Táto chemická 
predúprava môže znač-

ne zaťažovať životné 
prostredie. Nemenej 
dôležitá je aj kvalifikácia 
pracovného prostredia. V 
práškových lakovniach je 
potrebné mať základné 
prostredie bez akéhokoľ-
vek nebezpečenstva pre 
zdravie pracovníkov.
Nespornou výhodou 
práškového lakovania je, 
že je jednou z najekolo-
gickejších metód povr-
chových úprav, pri ktorej 
nedochádza k poškodzo-
vaniu životného pros-
tredia ani zdravia ľudí. 
jasným dôsledkom toho 
je, že spotreba práško-
vých farieb stále rastie 
a práškové lakovanie po-
stupne nahrádza klasické 
mokré farby. Vynikajúce 
fyzikálno-chemické, 
mechanické, estetické a 
antikorózne vlastnosti 
finálnych povrchov ako 
aj ekonomické dôvody 
napomáhajú vo veľkej 
miere tejto rastúcej spot-
rebe. 
žiadna aplikácia však 
nie je bez nevýhod. aj 
práškové lakovanie má 
svoje nevýhody. asi 
najväčšou je nízky výkon 
nanášania, preto vhod-
nejšia na menšie súčiast-
ky či podzostavy.

Rastislav Magera 
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KríŽovka

TajNičKa KRížoVKy:

MeNo STRediSKo

aKcie v meste 
pOprad a OKOlí

Tajnička z minulého čísla:
všetKÉHO dOsŤ radOsŤ pOHOdu i spOKOjnOsŤ
16 € získava: daniel Kafka 21110; 9 € získava: anna Zajacová 8013.
Tajničku krížovky vhadzujte do schránok, ktoré nájdete na všetkých 
vrátniciach spoločnosti TaTRaVagóNKa.

„Hej rOmale“ 
26. 6. 2019 o 19:00 hod.  
dom kultúry, Poprad    

Habera a team 2019 
tOur  
27. 6. 2019 o 19:30 hod.  
Zimný štadión, Poprad 

OtvOrenie  
pOpradsKÉHO  
KultúrneHO leta 2019 
28. 6. 2019 o 19:00 hod. 
Nám. Sv. egídia, Poprad  

španielsKY GastrO  
víKend 
28. 6. - 30. 6. 2019 
Hotel lesná, Stará lesná 

velicKý juniáles 
29. 6. 2019 od 14:00 hod.  
Záhrada Zš - Veľká

peter lipa band 
29. 6. 2019 o 18:00 hod. 
Hotel Menhard, Vrbov   

šenGensKý pOludníK 
musica iuvenalis 
30. 6. 2019 o 15:00 hod. 
Nám. Sv. egídia, Poprad 

eurÓpsKe ĽudOvÉ 
remeslO 
12. 7. - 14. 7. 2019 Kežmarok    

imt smile sa vracajú  
dO výcHOdnej 
13. 7. 2019 o 16:00 hod.  
amfiteáter Východná 

svetOvÉ filmOvÉ  
ZážitKY pOd HOlým  
nebOm 
19. 7. 2019 o 21:00 hod. 
Nám. Sv. egídia, Poprad 

festival rOZHYbKOsti 
18. 7. - 21. 7. 2019  
Východná   

made in slOvaKia 
31. 7. - 3. 8. 2019 
Nám. Sv. egídia, Poprad   

ZDROJ: www.visitpoprad.sk

Po roku máme tu zas
letných ...  

(1. tajnička).
(2. tajnička),

zájdime i do prírody.

OMEN

(27. 6.)
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