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Prírastok do rodiny
TŽV GREDELJ d.o.o., Chorvátsko
Hoci sa to zdá byť neuveriteľné, čoskoro za nami bude ďalší rok.
A verím, že si zaslúži prívlastok úspešný. Nezdá sa, že by nám naše
tohtoročné plány mohlo niečo prekaziť, čo sme si predsavzali, sme
aj splnili.

Najmä v oblasti plnenia objemu výroby a predaja sme sa dokázali vypracovať
na úroveň, kedy je dodržanie naplánovaných termínov už štandardom.
V januári sme si predsavzali, že rok 2021 bude o kvalite, disciplíne a poriadku.
Otázka teda znie: „Do akej miery sme tieto ciele naplnili?“

Zlepšovanie kvality je náročný, komplikovaný a nikdy nekončiaci proces.
Hodnotiť naše posuny v kvalite si vyžaduje dávku opatrnosti, každopádne
môžem konštatovať, že sme vykročili správnym smerom. Spätná väzba od
zákazníkov ako aj podiel interných pochybení v prípade zákazníckych reklamácií tomu nasvedčujú.
Rovnako ma nesmierne teší, keď vidím stav a poriadok jednotlivých prevádzok, najmä v porovnaní s minulosťou. Iste, rekonštrukcia hál zjednodušila
starostlivosť o pracoviská, to však nijako neznižuje prínos Vás, zamestnancov
tejto spoločnosti, ktorí sa o poriadok staráte a udržiavate ho.
Ako som už spomenul, sme na dobrej ceste. Musíme však vytrvať a stotožniť
sa s myšlienkou, že zlepšovanie je kontinuálny a NIKDY nekončiaci proces.
Koniec roka nám núka aj možnosť pozerať sa vpred. Rok 2022 bude náročný.
Naša výzva však nebude veľký objem výroby vo vysokej kvalite, na ktorý ste
nastavení a viete ho ako kolektív zvládnuť.
Ohrozujú nás skôr externé vplyvy. Nekončiaca pandémia Covid-19, ceny
vstupného materiálu, vysoká miera inflácie či rastúce ceny energií sú kombináciou, ktorá tu už dlho, a možno nikdy, nebola.
Ako teda na tieto výzvy odpovedať? Tak, ako sa na výzvy v našom podniku
odpovedalo vždy. Usilovnou a svedomitou prácou. Aby sme si i na konci budúceho roka mohli povedať to, čo dnes - že sme najväčším podnikom v Prešovskom kraji, jedným z najvýznamnejších na Slovensku, a tiež najväčším výrobcom nákladných železničných vagónov a podvozkov v Európe.
Ostáva mi už len poďakovať za Vašu inšpiratívnu vytrvalosť, úsilie a lojálnosť
v tomto roku a popriať pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu najbližších.
V novom roku Vám prajem silu, odhodlanie, zdravie a radosť z práce.
Ing. Juraj Hudáč
generálny riaditeľ

Foto Gredel

Spoločnosť TATRAVAGÓNKA, a. s. nadobudla
100 % podiel v spoločnosti TŽV GREDELJ d.o.o.
v Chorvátsku v konkurznom konaní voči
TŽV GREDELJ d.o.o. ako
úpadcovi v rámci plnenia
schváleného reštrukturalizačného plánu. Záujmom vedenia spoločnosti TATRAVAGÓNKA, a. s. je
využiť potenciál výrobného podniku nákladných
železničných podvozkov
a vagónov, rozvíjať opravy a údržbu osobných
vozňov, lokomotív a elektrických a dieselových
motorových jednotiek.
Akvizícia TŽV GREDELJ
d.o.o. poskytne spo-

ločnosti TATRAVAGÓNKA, a. s. infraštruktúru
pre vstup na trh výroby
vagónov pre osobnú
železničnú prepravu.
TŽV GREDELJ d.o.o.,
Záhreb, Chorvátsko je
spoločnosť so 125-roč-

nou históriou v oblasti
výroby a opráv pre osobný a nákladný železničný
priemysel. Areál spoločnosti s rozlohou 352 tis.
m² patrí medzi najmodernejšie fabriky v tejto
časti Európy. Spoločnosť
TŽV GREDELJ d.o.o. sa

zaoberá vývojom a výrobou nových železničných
vozňov, poskytuje aj ich
opravy a revízie. Spoločnosť TŽV GREDELJ d.o.o.
je od roku 2012 v insolvencii.
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NOViNKY NA LINKÁCH

Konštrukčné
novinky na linkách

Koniec roka

na prototypovej dielni
V tomto roku prototypovú dielňu opustilo už 7 prototypov (Sggrss 80’, Zacns 88 m3, Rens, Kgs,
Samms, Tagnpps 103 m3, Sgnss 60’), avšak ani koncom roka pracovníci konštrukcie/technológie
a prototypovej dielne nepoľavujú z tempa.

BU 08 začal koncom novembra sériovo vyrábať
novinku pochádzajúcu
z našej konštrukčnej dielne - Zans 88 m3 pre zákazníka ERR. Ide o hmotnostne optimalizované
bezkostrové vyhotovenie
tohto cisternového vagóna na prepravu ľahkých
minerálnych olejov.
Na BU 07 sa už udomácnila ďalšia novinka
v produktovom portfóliu
spoločnosti – „ľahká 80ka XL“, ktorej upravená
konštrukcia s prívlastkom
XL umožňuje zvýšiť efektivitu prepravy sypkého
tovaru, napr. drevnej
štiepky, a zvýši nosnosť
vagóna pri rovnomernom rozložení. Po spoločnostiach Metrans, GATX,
RailRelease sa v novembri
spúšťa séria pre nášho
zákazníka MFD.
Snáď najnáročnejší
nábeh bude mať BU
12, ktorý začína s produkciou, v poradí tretej
novinky z Úseku vývoja,
Kgs pre zákazníka SBB.
Dvojnápravový vozeň
s pojazdom disponuje
sklopnými čelnými a bočnými klapkami, bočnými
klanicami, drevenou
podlahou a kontajnerovými tŕňmi. Vozeň dokáže
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Tadns

Zans 88 m3

Výroba prototypu
Zacens 73 m3 značne
preverila zručnosť a organizačné schopnosti všetkých kolegov zapojených
do projektu. Zoštíhlené
priečne sedlo a vykurovanie cisterny zvyšujú
nároky na presnosť jeho
výroby. Kolegovia odhalili niekoľko technických
a technologických problémov a overili si montáž

jednotlivých častí. Po
úspešnom absolvovaní
interných skúšok sa vagón prepravil do externej
skúšobne, kde práve absolvuje skúšky potrebné
na schválenie. Aj napriek
vizuálnej podobnosti
nového vozňa Tadns
83 m3 na prepravu štrku
so skriňovým vozňom na
prepravu obilia Tagnpps,
je Tadns pre „prototypku“

Zacens 73

novinkou. Zúročujú sa
tu však znalosti kolegov
z prototypovej dielne zo
stavby jeho predchodcu,
familiárne nazývaného
„obilňák“.
Zvláštnosťou vozňa Tadns
sú smerové sklzy, ktoré
umožňujú vyprázdnenie
obsahu vedľa koľaje do
jednej strany, prípadne
z oboch strán súčasne.
Strecha sa odklápa do

Fyzickou stavbou a odskúšaním sa práce na
prototype nekončia.
Musia sa overiť technologické prídavky a správnosť technologickej
dokumentácie, ktorá je
mimoriadne dôležitá pre
úspešný nábeh nových
projektov do série v budúcom roku.

„Ľahká 80-ka XL“

previesť voľný, sypký materiál, kontajnery, výmenné nadstavby a debny, čo
z neho robí dokonalého
pomocníka pri údržbe

železničných tratí vo
Švajčiarsku. Náročnosť
vozňa zvyšuje inštalácia
elektrických zariadení
a pneumatického pripo-

jednej strany a je ovládaná ručným kolesom
z prechodovej lávky.
Výrobou a fyzickým
odskúšaním vzorky
nového typu výsypiek
si konštruktéri preverili
správnosť konštrukčného
návrhu, ktorý potvrdil
vypočítanú silu potrebnú na otvorenie klapky.
Vozeň by mal uzatvárať
prototypový denník s rokom 2021.

jenia, ktoré umožňuje
prevádzkovanie rôznych
servisných zariadení priamo na vozni.
Skúška výsypiek Tadns
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NESPÍME NA VAVRÍMOCH

Znižovanie hluku v nákladnej doprave
Problematike znižovania hluku sme sa už na stránkach časopisu Vagonár venovali niekoľkokrát, naposledy v roku 2019. Čo sa však odvtedy zmenilo? Zmenilo sa vôbec niečo? Povieme
si o tom viac v tomto článku.
Základným mechanizmom vzniku hluku u koľajového
vozidla je valenie sa nerovného, hrboľatého kolesa po
nerovnej koľajnici. Na celkovej hladine hluku sa svojou
časťou podieľajú vibrujúce kolesá, koľaj, ale tiež podložie. Toto prepojenie „koleso – koľajnica“ nemožno
oddeľovať.

padajúce lístie
dýchanie

chladnička
šepot

konverzácia

jemný dážď

O zložitosti danej problematiky niet pochýb. Riešenia neprichádzajú na stôl samé a naši zákazníci ich
očakávajú. Hovorí o tom aj fakt, že sa nám v zmluvách
objavujú klauzuly s požiadavkou dosiahnuť hluk pod
78dB(A), s výhľadom až do 75dB(A)! Pre presnejšiu
predstavu vnímania hluku si môžeme pozrieť ďalší
obrázok.

kamión

mestská doprava

helikoptéra
fén

policajná siréna
trombón

ohňostroj

prúdový motor

Riešenie TVP pre cisternové vozne – tlmiace pásy

Hlučné motorky a autá nám nevadia a železnica áno? No, hlavný podnet prichádza z Nemecka. V údolí rieky
Rýn býva 20 miliónov obyvateľov (čo je asi 4× viac ako obyvateľov celého Slovenska) a v špičke ním prechádza
nákladný vlak každých 5 minút!

Ako sme na tom boli z pohľadu hluku v minulosti a ako sme na tom s našimi vozňami dnes?
Pozrime sa na graf. Prierez históriou meraní hluku v rokoch 2007 až 2019.
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Dnes „TSI Hluk“ stanovuje jednotnú prepočítanú limitnú hodnotu na 83dB(A), v minulosti bola táto hodnota
aj 85dB(A). Hodnota pod 75dB(A) je pri súčasnom
stave techniky nedosiahnuteľná.
Pre zložitosť a komplexnosť problematiky sme sa rozhodli zapojiť do jej riešenia aj univerzity a organizácie,
ktoré majú niečo dočinenia s hlukom alebo sa okolo
neho v rámci svojej náplne práce pohybujú. Tu môžeme spomenúť:
• Slovenská Technická Univerzita v Bratislave.
• Žilinská Univerzita v Žiline.
• VUKV, a. s. Praha.
• Bonatrans, a. s. Bohumín.
• MECAS, s. r. o. Plzeň.
• ReTex, a. s. Moravský Krumlov.
Nakoľko dnes neexistuje exaktný výpočtový model
pre simulácie hluku pri prejazde, podstatným overovaním naďalej ostáva potreba vykonávania nákladných,
tak finančne ako aj časovo, skúšok na skúšobnom
okruhu za predpísaných podmienok. V tomto období

finalizuje tím Ing. Ladislava Mačáka hlukovú kampaň
s cisternovými vozňami o objeme 98 m3 od spoločnosti ERMEWA, kde okrem rôznych konštrukčných vylepšení na kolesách dvojkolesí od nášho dominantného
dodávateľa spoločnosti Bonatrans otestujeme aj účinnosť opatrení navrhnutých STU Bratislava. Budeme
overovať účinnosť tlmiacich pásov navrhnutých v TVP
či aplikáciu tlmiacich materiálov spoločnosti ReTex na
rámoch podvozkov. Očakávania úspechu navrhnutých
riešení sú veľké.
Pri príprave vozňov pre jednotlivé merania hlukovej
kampane ako v Poprade tak aj na skúšobnom okruhu
je nutné zdôrazniť obetavý prístup a ochotu pracovníkov prototypovej dielne, bez ktorých by realizácia
týchto skúšok nebola možná!
O výsledkoch dosiahnutých počas hlukových kampaní
prinesieme bližšie informácie v nasledujúcich číslach
časopisov Vagonár.
Ing. Ladislav Mačák
Ing. Marián Moravčík, Ph.D.
Úsek vývoja
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DAK

(Digitale
Automatische Kupplung)

Digitálne automatické spriahadlo Prvý krok k výberu jedného typu
Seriál o digitálnom
automatickom
spriahadle dnes
začíname tlačovou
správou EDDP,
ktorá oznamuje
výber hlavy
digitálneho
automatického
spriahadla.
Dozorná rada EDDP „Európsky program dodania
DAC“ dňa 21. 9. 2021
na návrh Programovej
rady prijala rozhodnutie o výbere hlavy pre
nákladnú dopravu pre
Európske digitálne automatické spriahadlo (DAC).
Toto rozhodnutie je
míľnikom v procese, ktorý
v nasledujúcich fázach
povedie ku konečnému
návrhu vybranej hlavy
spriahadla, pričom sa
zabezpečí interoperabilita
a prevádzkový výkon bez
licenčných poplatkov/
licencií.
Rozhodnutie je výsledkom transparentného
procesu, ktorý sa začal
začiatkom tohto roka
definovaním kritérií pre
výberový proces vrátane
sériových testovacích
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kampaní vedených na sérii hláv spriahadiel a bude
podkladom pre návrhy
na revíziu technických
špecifikácií interoperability v roku 2022.
Výsledky testovacích
kampaní boli preskúmané v rôznych špecializovaných dielňach, kde boli
kritériá vyhodnotené.
Približne 100 expertov
EDDP z 36 spoločností
hodnotilo výsledky dvoch
testovacích konzorcií
(DAC4EU financovaných
spoločnosťou BMVI a Trafikverket, ktorý vykonal
vo Švédsku zimné testy
financované cez Shift2Rail).
Tatravagónka má, samozrejme, aj tu svoje zastúpenie.
Na zasadnutí 14. septembra programová
rada EDDP potvrdila, že
na pracovnej úrovni bol
dosiahnutý konsenzus

o dizajne - Scharfenberg
ako Európsky typ spriahadlovej hlavy.
Testovacie kampane sa
týkali prototypov dvoch
návrhov typu Scharfenberg a jedného návrhu
typu Schwab, ktoré predstavili zúčastnení výrobcovia Dellner Couplers
AB, J.M. Voith SE & Co. KG
a Wabtec Corporation.
Jeden návrh SA 3 bol
z procesu stiahnutý skôr.
V ďalšej fáze budú
výrobcovia prezentovať
konkrétne riešenia na
pokrytie zostávajúcich
požiadaviek DAC, ako
napr. minimálne prevádzkové požiadavky, štandardizácia, optimalizácia
LCC a tieto etapy sa budú
vykonávať už iba s konštrukciou Scharfenberg.
Diskusie počas workshopov naznačujú, že
know‑how získané najmä
výrobcami prototypov,

Voith

ktorí sa zúčastnili testovacieho programu, sú
nevyhnutné pre úspech
v ďalších krokoch. Všetci
zúčastnení výrobcovia
majú navyše kompetencie pri spriahadlových
hlavách typu Scharfenberg, a preto sa uvažuje,
že zostanú aj naďalej
v procese a podelia sa
o svoje vízie a nápady pre
konečný vývoj a štandardizáciu spriahadla
vrátane rozhraní kompatibility/bezpečnosti, ktoré
neskôr vyústia do pilotných produktov a požiadaviek na zmeny TSI.
V nadchádzajúcich fázach
sa očakáva, že do procesu
sa pripojí viac výrobcov,
ktorých cieľom je zavedenie celoeurópskeho štandardu DAC a umožnenie
zavedenia DAC v Európe.
Dipl. Ing. Marián Moravčík, Ph.D.
hlavný konštruktér

Dellner

SUPERMARIO

Súťaž o Najbezpečnejšie pracovisko pokračovala vyhodnotením súťažného obdobia 3Q v roku 2021.
Útvar

NS

Počet
zamestnancov

BU 01

4120

109

BU 05

4320

33

BU 08

4360
43890

49

ÚGR

5110

24

2110

21

2410

11

4810

12

4640

20

53110

7

40120

14

40130

2

ÚTPV

Trebišov

Spolu

259

43

Ako už býva dobrým zvykom, dovoľujeme si Vám
predstaviť strediská, ktoré mali v 3Q 2021 nulovú úrazovosť. Celkovo
ide o 302 zamestnancov
v Poprade (259 zamestnancov) a Trebišove (43 zamestnancov), ktorí splnili podmienky
na udelenie odmeny. Veríme, že
nie odmena, ale pocit bezpečia na
pracovisku je najväčšou motiváciou,
ktorá nám pomáha spoločne znižovať úrazovosť v spoločnosti Tatravagónka.
Ing. Milan Handzuš
manažér bezpečnosti
a služieb

Smutné
novembrové výročie
Na pamiatku nášho
zosnulého kolegu Karla
Hisema (riaditeľ Úseku
výroby) sa konal tenisový turnaj Vagonárov,
ktorý zorganizovali jeho

najbližší kolegovia. Hoc si
toto smutné výročie pripomíname 6. novembra,
turnaj sa kvôli pandemickým opatreniam konal už
v októbri. Kto ho vyhral

nie je podstatné, dôležité
je, že si všetci dali záležať,
aby si s Karlovou rodinou
zaspomínali a uctili jeho
pamiatku spôsobom
jemu vlastným – špor-

tom. Veríme, že si toto
krásne gesto získa priazeň viacerých Vagonárov
a turnaj na počesť Karla
sa stane každoročnou
tradíciou.

Karel Hisem
† 6. novembra 2020
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Získava partnerov pre obnovu podniku.
Vzniká Popradská vozovka, strojáreň a pilnikáreň.
Podnik sa darí postaviť na nohy
a 25 zamestnancov vyrába 15 ks dvojnápravových
vagónov typu VTD ročne.

1936 HALÁTH SA NEVZDÁVA

1933

1928

zAčiAtOK VýrOby štVOrnáprAVOVých
A šesťnáprAVOVých VOzňOV.

Začína sa i. etApA VýstAVby
pOdniKu.

Roháčkove kovopriemyselné
závody sa znárodnením
začlenia do trustu podnikov
VAGónKA tAtrA smníchOV,
neskôr patrí pod VAGónKA tAtrA studÉnKA.

Haláthovi chýba materiál a vybavenie. Mnohí
zamestnanci sú prenasledovaní, odvedení na front
alebo nútení kopať zákopy Nemcom. Napriek tomu
podnik prosperuje pod vedením mimoriadne
schopného riaditeľa JánA KmeťA, ktorý sa
napokon s ďalšími 7 kolegami pridáva so zbraňou
v ruke k národnému odboju.

Haláthov podnik opäť na pokraji likvidácie
pozdvihne skupina nových investorov, ktorí
zakladajú Slovenskú vozovku a strojáreň, spol.
s r. o. Podnik opäť prosperuje a technickým
riaditeľom sa stáva JArOsLAV rOháčeK.

1951
1954

1948

1945

v Československu pre všetky vagónky a zakladá
oddelenie vývoja vagónov.

VÝHRADNÝ VÝROBCA PODVOZKOV

Podnik je

rOháčKOVe KOVOpriemyseLnÉ
záVOdy.

Riskuje svoj život a sabotuje nariadenie
ustupujúcich Nemcov na likvidáciu podniku,
strojného zariadenia, materiálu a dokumentácie.
Aj napriek čiastočnej obnove výroby po
vojne podnik v centre mesta zaniká a tradíciu
vagónovej výroby v Poprade preberajú

DOčASNÝ SPRÁVCA

MARTIN CIBÁK

a tým ho zachráni pred bankou, ktorá ho chce
prevziať a zastaviť výrobu kvôli lukratívnym
pozemkom, na ktorých podnik stojí.

Ministerstvo národnej obrany registruje Haláthov
podnik ako dôLežitý pre ObrAnu štátu

odchádza od Halátha a kupuje pozemky na
východ od centra mesta (dnešná poloha TVP), kde
začína budovať kovopriemyselné závody, ktoré sa
pomaly zapájajú do vagónovej výroby v Poprade.

2. KRACH 1940 ROHÁčEK
1942
1943
JÁN KMEŤ 1944

Svetová hospodárska kríza
zastavuje výrobu.
Podnik slúži iba ako vojenský sklad.

1. KRACH

S víziou ďalšieho rozvoja podnik odkupuje od
Popradskej škrobárne 75 tis. m² pozemkov.

pOprAdsKá VOzOVKA A strOJáreň,
hALáth A inG. petrOVsKý

Zámočnícka dielňa získava
kontrakt na opravu vozňov ČSD.

HALÁTH A SPOL. 1922

Tatravagónka a.s. predstavuje
VLAJKOVÚ LOĎ skupiny,
ktorá je etablovaná
v 5-tich KrAJinách sVetA.

2010
2018
2020

2005
2006

1994
1998

1985
1989

1972

1966
1971

1962

2022

Budamar Group odkupuje 50% pOdieLOV,
čo umožní ďalšiu expanziu podniku.

Do hry vstupuje nový inVestOr Optifin Invest, ktorý
v krátkej dobe spúšťa reštrukturalizáciu a modernizáciu
podniku s cieľom využiť jeho potenciál naplno.

Vzniká tAtrAVAGónKA A.s. pOprAd
a získava certifikát ISO 9001.

Kolaudácia pOdVOzKárne, kde sa začína
s veľkosériovou výrobou podvozkov typu y 25.

Súčasťou výrobnej prevádzky pOprAd
sa stáva aj prevádzka trebišOV, neskôr
aj prevádzka spišsKá stArá Ves.

Prvé vydanie časopisu VAGOnár.

PO UT ST ŠT
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

PI SO NE
3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

PI SO NE
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

BYŤ PRVOU VOĽBOU.

Podnik dosahuje predrevolučnú úroveň
výroby vagónov a podvozkov. Pre svojich
zamestnancov a zákazníkov chce aj naďalej

Podnik získava dominantné postavenie na
EU trhu. Začína sa „akvizičná“ etapa rastu
podniku na Slovensku aj v zahraničí.

Konsolidačný proces nepresvedčí banky, ktoré
vyhlasujú všetky úvery za okamžite splatné.

Podnik etablovaný na EU trhu je ťažko skúšaný
nepriaznivým vývojom spoločenského
a politického rozvoja na Slovensku.

RVHP padá a s ním aj plány podniku na
veľkosériovú výrobu. Aktívny zahraničný
obchod a promptná zmena z kvantity na
kvalitu produkcie je otázkou
prežitiA pOdniKu.

Závodný klub Vagónka slávi 10. výročie
otvorenia, kde sa prvýkrát predstaví aj
fOLKLórny sÚbOr VAGOnár.

Pokračuje masívna ii. etApA VýstAVby
podniku, ktorá zlepšuje pracovné
podmienky zamestnancov.

prvenstvo vo výrobe nákladných vagónov
v Československu.

ÚčeLOVých
náKLAdných
VOzňOV a získava

Podnik začína
s výrobou

ŠT
2
9
16
23
30

december

PO UT ST
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

JÚn

HISTÓRIA VÝROBY VAGÓNOV A PODVOZKOV V POPRADE

PO UT ST ŠT PI SO NE
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

JÚL

PO UT ST ŠT PI SO
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
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ROZHOVOR

Cesta úspešného vagonára

TOMÁŠ MÉREY
Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v BB, odbor Ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov. Jeho jazykové znalosti mu v roku
2004 otvorili brány do našej spoločnosti, no jeho odborné zameranie ho
viedlo k čoraz náročnejším pozíciám. Prešiel viacerými úsekmi (kvalita, predaj a GR) a po celý čas si svoje povinnosti plnil zodpovedne so sebe vlastným
humorom a nadhľadom. Nielen jeho rozhľad, ale aj schopnosť kolegov ľudsky
viesť a spájať boli pre vedenie spoločnosti rozhodujúce pri voľbe riaditeľa výrobného úseku.

Slovo kariéra je z francúzštiny, kde slovo
carrière znamená cesta.
Cesta, ktorá má svoje
úskalia, odbočky, stúpania, 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 „vagonárskou“ cestou k úspechu.

12

VAGONÁR

vagonar@tatravagonka.sk

Aká bola Tvoja cesta na
pozíciu riaditeľa výrobného úseku?
Po vysokej škole som
navštevoval ročný kurz
CISCO manažovania
počítačových sietí, kde
perspektíva zamestnania bola až v Bratislave.
Keďže som chcel ostať
v regióne, rozhodol som
sa zúčastniť pohovoru
do spoločnosti TatravagónkA, kde hľadali tlmočníka pre preberačov.
Odvtedy uplynulo viac
ako 17 rokov zodpovednej práce (aj keď sa nikto
nedíval:)).
Čo bolo Tvojou motiváciou k profesijnému
postupu?
Počas celého pôsobenia
v Tatravagónke som mal
šťastie na mojich vedúcich. Či to bol riaditeľ ÚRK
Dušan Mláka, ktorý ma
„potiahol“ z tlmočníka na
reklamačné oddelenie
alebo výkonný riaditeľ
Marcel Polomský, ktorý
ma presvedčil, aby som
prestúpil na predaj. Tiež
generálny riaditeľ pán

Macala, počas ktorého
pôsobenia som prestúpil
na pozíciu projektového
manažéra a nakoniec
riaditeľ ÚP Alex Beljajev,
ktorý mi vnukol myšlienku uvažovať o poste riaditeľa výrobného úseku.
Toto mi opakovane dalo
lekciu do pracovného
života, ako sa pozerať na
svojich kolegov a teraz aj
podriadených. Nakoniec
aj túžba po sebarealizácii
a objavovať niečo nové
boli asi hlavnými príčinami, prečo som nezotrval
na tom‑ktorom úseku.
Ktoré z „povýšení“ si
ceníš najviac a ktoré Ti
prinieslo najcennejšie
skúsenosti?
Keď sa pozriem spätne,
všetky pozície, ktorými
som prešiel, mali svoje
čaro a veľa som sa tam
naučil. Napríklad ako
tlmočník som prešiel
s preberačmi celú výrobu a naučil sa o „vagonárčine“ veci, ktoré
zužitkovávam dodnes. Na
reklamačnom oddelení
to bola napr. organizácia

opráv vagónov vo Švédsku, na predaji rozvíjanie
nevagónovej výroby
a zavádzanie systému
SAP, na projektovom
manažmente zavedenie
terajšej podoby projektového riadenia. No a bezpochyby najväčšiu výzvu
predstavuje moje terajšie
pôsobenie na pozícii riaditeľa výrobného úseku.
Ľudia ťa poznajú ako
človeka s večne dobrou
náladou! To sa ako dá?
Nuž, ak ráno nezačne
dobrou pesničkou, ktorú
si môžete počas práce
popiskovať, alebo dobrým vtipom, tak sa neráta.
Môj obľúbený vtip: „Všetci
sme sa pobavili na šéfovej anekdote, až kým sme
nezistili, že ide o pracovnú úlohu… :)“. No a nedá
sa mať vždy len dobrú
náladu, raz som na kolegu aj kričal. Snáď mi už
odpustil a verím, že sa mi
to už nikdy nestane.
Boli aj chvíle, kedy si
pomýšľal nad zmenou
zamestnania?

Odísť som chcel už týždeň po nástupe do Tatravagónky… :). Pracovné
prostredie som si tak
nepredstavoval. Napríklad všade sa fajčilo!
Som veľmi rád, že som
vytrval. Dnes je spoločnosť Tatravagónka
podnik, na ktorý môžeme
byť v mnohých oblastiach všetci hrdí.
Mal si aj „vzor“ - šéfa,
teda svojho nadriadeného, na ktorého rád
spomínaš a ktorý Ťa na
tvojej „kariérnej ceste“
ovplyvnil?
Ako prvý mi napadá
Alex Beljajev, a to svojím ľudským prístupom
a angažovanosťou nielen
na úseku predaja. Pracovnými vzormi mi ďalej
boli a sú: Jožko Maličký
z konštrukcie svojou precíznosťou a vytrvalosťou,
Ľubo Kapolka z technológie svojou odbornosťou
a svedomitým prístupom
k práci, Aďa Rovňanová
z nákupu svojím konštruktívnym a priamym
jednaním, Jaro Krett
z výroby svojou neutíchajúcou energiou.

Výsledky flash
auditov v roku 2021
V priebehu tohto kalendárneho roka bolo celkovo vykonaných 44
flash auditov s priemerným výsledkom 65,53 %.
V priebehu jednotlivých kvartálov sme sa postupne zlepšovali a spolu sa učili, čo je a čo nie je správne, hľadali sme nové riešenia a prispôsobovali našu
každodennú realitu požiadavkám noriem, zákazníkov, ale najmä očakávaniam
vedenia spoločnosti. Niečo sa nám podarilo nastaviť a stabilizovať, inde ešte
musíme pridať, a tak nás, samozrejme, čaká v budúcom roku pokračovanie.
Najlepšie hodnoteným BU za rok 2021 je BU 12, ktorého priemerný výsledok
dosiahol 87,5 %. Srdečne blahoželáme.
Všetkým ďakujeme za snahu a vynaložené úsilie a tešíme sa na spoluprácu
v novom roku.
Oddelenie procesného inžinierstva

100 %

priemerný výsledok flash auditov
kvartálne 2021

90 %
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3. Q

4. Q

20 %
10 %
0%

Chceš niečo odkázať
svojim kolegom?
Väčšinu som už spomínal
v poďakovaní v minulom
čísle Vagonára. Doplním,
že do dennej komunikácie patria slová ako
„prosím“ a „ďakujem“.
Všetko opačné je iba na
príťaž.
Ďakujeme za rozhovor.

BU 12 - Inšpiráciou pre všetkých
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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

ŽIVOTNÉ jubileUM

Je to pre nás pocta, oceniť Vás pri
významnom okrúhlom jubileu práce
pre našu spoločnosť Tatravagónka a poďakovať sa za zodpovedne
odvedenú prácu počas uplynulých
rokov. Bez ohľadu na pozíciu je aj
tá Vaša základom úspechu celej
spoločnosti.
Zaslúžite si to!

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.

NOVEMBER
Meno a priezvisko

NS

Roky

Eva Rušinová
Ján Gažo
Vladimír Smolár
Jaroslav Kožík

43890
44910
52110
80140

35
15
15
15

DECEMBER
Meno a priezvisko
Ing. Erik Kramarčík
Jozef Kolumber
Štefan Reiberger
Jozef Palovčík
Milan Melega
Ján Krolák
Silvester Chripko
Ľubomír Lipták
Vladimír Bombara
Tibor Balent
Tomáš Erbn
Radoslav Hegeduš
Bc. Silvia Hrivňaková

NS

Roky

20120
21210
41214
42212
42212
42250
42910
43130
43320
48120
93110
46220
81110

10
15
40
40
40
35
35
35
35
35
10
40
10

NOVEMBER
Meno a priezvisko

NS

Vek

Ľubomír Lukáč
Ľubomír Kubov
Jana Mačáková
Alena Grivalská
Oskár Pompa
Jozef Pisarčík
Eva Hudáková
Michal Hrivňák

42110
42215
42910
43590
45910
47140
80130
46320

60
50
50
55
60
60
55
60

Meno a priezvisko

NS

Vek

Miroslav Maňak
Branislav Polák
Ľudmila Drefková
Eva Egrešiová
Dušan Brezina
Peter Valigurský

21110
21210
42910
43590
45130
45170

50
60
60
60
55
55

DECEMBER

SPOMIENKA
Uctime si spomienkou pamiatku na
našich bývalých kolegov, ktorí nás
navždy opustili.
Ján HARABIN
Štefan SASÁK
Ing. František Hudák
František Zacher
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POĎAKOVANIE
Naše poďakovanie za dlhoročnú
a svedomitú prácu v spoločnosti
TATRAVAGÓNKA patrí aj pracovníkom, ktorí si už dnes užívajú zaslúžený dôchodok. Prajeme Vám, kolegovia, aby Vás sprevádzalo vedomie
dobre vykonanej práce a želáme
pevné zdravie a veľa radostných
a slnečných dní v dôchodku.
Ďakujeme!
Ján Wojtas

41130

Poprad

Juraj Kovalčík

43630

Poprad

Marián Ďurčák

46160

Poprad

UZNANIE
Mimoriadne radi vyjadrujeme uznanie osobám, ktoré nezištne pomohli
darovaním krvi.
Jaroslav Kučík

43430

10 odberov

Matej Barabas

42130

10 odberov

Peter Nebus

41161

20 odberov

Peter Rabenstein

42250

10 odberov

Ján Hotary

43410

60 odberov

Vážené kolegyne a kolegovia, na rok 2022 platí niekoľko zmien v spoločnosti,
ktoré sa Vás priamo týkajú a s ktorými Vás chceme v krátkosti oboznámiť:
1. Cena stravného lístka
- v súvislosti so zvyšovaním cien
surovín a energií bol náš dodávateľ nútený zvýšiť od 1. 1. 2022
cenu stravného lístka, jeho
hodnota bude 3,92 €, doplatok zamestnanca však nebude zvýšený,
bude krytý spoločnosťou a sociálnym fondom. Podľa nových
podmienok Zákonníka práce má
zamestnanec možnosť výberu
medzi finančným príspevkom alebo stravnou poukážkou (DOXX),
a to raz ročne, v čase, keď jedáleň
a bufety neposkytujú výdaj stravy. Hodnota DOXX poukážky je
3,83 €, zamestnanec bude z dôvodu vyššej dotácie zo sociálneho
fondu od 1. 1. doplácať zníženú
sumu 1,36 €. Viac sa dočítate v príslušných smerniciach.

2. Dovolenková odmena
- Tatravagónka bude v roku 2022
vyplácať dovolenkovú odmenu
v zmysle rozhodnutia generálneho riaditeľa R-90-30/21. Zároveň
upozorňujeme na ukončenie niektorých výnimiek, ktoré doteraz
platili pre vyplatenie vianočnej
odmeny. Od 1. 1. 2022 už nebude
zohľadňované čerpanie pandemickej PN a pandemickej OČR. Výnimkou je december 2021, kedy
sa pandemická PN a OČR zohľadní
za podmienky, že bude ukončená do 31. 12. 2021. Výnimkou na
rok 2022 v súvislosti s COVID-19
ostáva len čerpanie paragrafu
na očkovanie, ktorý nebude pre
potreby výpočtu dovolenkovej
odmeny započítaný do neprítomnosti na pracovisku.

3. Celozávodná dovolenka
(CZD) je stanovená
• na dni 2. 9. 2022, 16. 9. 2022,
18. 11. 2022 (3 pracovné dní),
• v období vianočných sviatkov
2022 na dni 23. 12. 2022–
30. 12. 2022 (5 pracovných dní).
V prípade rozhodnutia výkonného
vedenia spoločnosti a po dohode s VZO OZ KOVO o stanovení
termínu celozávodnej dovolenky
v letnom období 2022, bude tento
termín oznámený.
Žiadame zamestnancov, aby si
ponechali požadovaný počet dní
dovolenky na čerpanie CZD.
Na nástenkách v areáli podniku
nájdete ďalšie užitočné informácie
pre prípad karantény alebo práceneschopnosti v súvislosti s pokračujúcou pandémiou.
V prípade otázok a nejasností sa na
nás, prosím, obráťte!

Zmena zdravotnej poisťovne
V prípade, že ste zmenili zdravotnú poisťovňu podaním prihlášky do novej zdravotnej poisťovne k 30. 9. 2021,
Vaša povinnosť ešte neskončila. Ste povinný zmenu zdravotnej poisťovne nahlásiť aj zamestnávateľovi do 8 dní
od zmeny, t. j. 8 dní od 1. 1. 2022.
Kde?
Na Úsek riadenia ľudských zdrojov s predložením
nového preukazu poistenca.

Prečo?
Zamestnávateľ je povinný zaslať zmenu o poistencoch do príslušnej zdravotnej poisťovne, a tiež poslať
správne odvody do Vami zvolenej novej zdravotnej
poisťovne.
Tím Úseku riadenia ľudských zdrojov

VAGONÁR
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OZNAMY MZDOVEj ÚČTÁRNE

TVÁR SPOLOČNOSTI

TATRAVAGÓNKA pomáha

ľuje veľká dioráma zoraďovacieho nástupišťa vo
Francúzsku s vojenskou
technikou nakladanou
na vagóny. Pri ostatných
vitrínach s krásne vytvorenými modelmi leteckej
a pozemnej techniky
nám Karol priblížil príbehy niektorých z nich.
Napríklad príbeh pilota
sprievodnej stíhačky

amerických vzdušných síl,
ktorý bol nútený vyskočiť
zo svojho P-51 B Mustang
na našom území. Keďže
jeho starí rodičia boli
vysťahovalci zo Slovenska, rozumel reči svojich
záchrancov. „Rozumiem
Vám, som doma“, poznamenal po zistení, že sa
nachádza na Slovensku.
Najväčším lákadlom je

však vedľajšia miestnosť
tematicky nainštalovaných originálnych artefaktov výzbroje a výstroje
proti sebe stojacich strán
konfliktu. Všetko je vzorne zreštaurované a citlivo
do celku doplnené aj
s replikami, aby to potešilo priaznivcov vojenskej
histórie od najmladších
až po dospelých. Steny sú

doplnené panelmi s textom a fotografiami bojov
v našom regióne.
S kolegom sme skonštatovali, že štart sa Karolovi
podaril a treba ho ešte
podporiť, aby sa po takejto živej expozícii mohli
prejsť napríklad triedy
školákov v rámci hodín
dejepisu.

História

je učiteľkou života
Sponzoringová a filantropická komisia pravidelne podporuje množstvo aktivít, jednotlivcov, spolky, ktoré pôsobia v regióne. Na naše veľké potešenie prichádza množstvo žiadostí o podporu práve od našich
zamestnancov, ktorí svoj voľný čas trávia v prospech spoločenstva a my ich v tom radi podporujeme.
Po príbehu p. Slavomíra Kyseľu z BU02 prinášame reportáž z návštevy expozície venovanej udalostiam
II. sv. vojny, ktorej autorom je náš kolega p. Karol Floriančič. Reportáž z tejto návštevy pre Vás pripravili
p. Ján Timko a p. Tomáš Mlynár, fotografie zhotovil p. Tužák Dušan.
Kto mal dobrého učiteľa
dejepisu, určite si spomína aj na tento citát v latinčine: „Historia magistra
vitae”. Hovorí, že ak sa
poučíme z vlastnej histórie, sme lepšie pripravení
na súčasnosť.
Máme šťastie, že medzi
Vagonármi sú ľudia, ktorí
sa históriou zaoberajú, a to dokonca veľmi
dôsledne. V našom tíme
na BU12 je takým Vagonárom p. Karol Florian-
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čič. História z obdobia
najničivejšej vojny na
starom kontinente je
jeho „srdcovkou“. Študuje
ju z dostupných materiálov, zbiera artefakty
a ako predseda Klubu
vojenskej histórie Tiger
organizuje rekonštrukcie
bojov. Tému sleduje veľmi detailne aj cez príbehy
rodákov v našom krásnom regióne. Uvedomil
si, že ich osudy nemajú
byť zabudnuté, a tak sa

rozhodol túto vzácnu históriu hmatateľne priblížiť
vytvorením expozície,
určenej najmä mladej generácii a ukazujúc, že čo
dnes vnímame ako samozrejmosť, bolo v minulosti veľmi draho vykúpené.
Prostredníctvom kontaktu na Sponzoringovú
a filantropickú komisiu
sa obrátil na spoločnosť
TatravagónkA ako
svojho zamestnávateľa
so žiadosťou o finančný

príspevok, a keďže jeho
motivácia bola vysoká,
čiastkou prispeli aj Mesto
Svit a Mestská polícia
Svit.
Ako jeho kolegovia sme
sa už dlhší čas chystali
pozrieť si jeho živú a neustále dopĺňanú expozíciu v Dome kultúry vo
Svite. Karol zobral kľúče
a po práci sme vyrazili.
Hneď za dverami je jasné,
že je to Vagonár, lebo
priestoru pri vstupe kra-

Ak máte doma
predmet pripomínajúci obdobie bojov
II. svetovej vojny a ste
ochotný ho zapožičať,
darovať, prípadne
predať nášmu kolegovi – p. Karolovi
Floriančičovi
– ozvite sa na čísle
0915 909 310.

VAGONÁR
november/december
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Vagonári opäť spojili svoje sily a vo veľkom
podporili zbierku pre:
• Detské oddelenie Nemocnica Poprad.
• Podtatranská knižnica v Poprade.
• Spišská katolícka charita.
• Mestský útulok Poprad.
Všetko dobré, čo sa na svete deje, vzniká
spájaním maličkostí a spoluprácou, a preto sa
k zbierke pripojilo aj združenie nášho kolegu,
člena sponzoringovej komisie Ing. Branislava
Toporcera – SPK Medveď. Veľkú časť vyzbierali práve členovia a priatelia tohto združenia,
za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Vianočná súťaž

Milý Vagonárik,
chceš krásny vagónik mať?
Musíš však trošku podumať.
Ak ho chceš získať,
kresbu, fotku musíš spískať.
Počas Vianoc neváhaj a neleň,
veď aj tak za oknami bude zeleň…
Pošli dielo, fotku, kresbičku
a získaš novú hračičku…
Vytvor Santov záprah plný darov,
zapriahnutých vagónov od
Vagonárov…

DETSKÁ RUBRIKA

ČARO VIANOC

Vianoc

ZABAĽ ČARO

Kresby, fotky, diela posielajte do 31. januára 2022
na vagonar@tatravagonka.sk. Redakčná rada
vyberie najlepšie dielo a výhercu odmení modelom
vagóna tzv. „dlhá 80-ka XL“ vyrábaného v roku
2021 pre spoločnosť RheinCargo. Výnimočnosťou
darčeka je logo spoločnosti, ktoré nás bude
sprevádzať počas celého jubilejného roka 2022,
kedy spoločnosť oslávi 100. výročie výroby
vagónov a podvozkov v Poprade.
Tešíme sa na Vaše diela!!!

tento vagónik
môže byť tvoj…

Dary odovzdajú 21. decembra 2021 jednotlivým inštitúciám zástupcovia Sponzoringovej a filantropickej komisie.

Dakujeme!

Počas mesiaca december ste k svojmu obedu dostali aj príjemné prekvapenie
a osvieženie zároveň v podobe Birell coly s kolovým orieškom. Túto novinku bez
konzervantov a umelých farbív dodal Plzeňský prazdroj, za čo im ďakujeme a veríme, že Vás táto novinka osviežila a spríjemnila Váš deň.

Zdroj: internet

18

VAGONÁR

vagonar@tatravagonka.sk

VAGONÁR
november/december

19

Tajnička z minulého čísla… ZA SVÄTÝM MARTINOM KONIEC TEPLÝM DŇOM
16 € získava: Adriana Petrigáčová 52110; 9 € získava: Peter Jozefčák 93110.

KRÍŽOVKA
RELAX

Prežime Vianoce
v zdraví a nádeji,
že nový rok… (tajnička)
udierala
nohou

obijem
kovom

chuchvalec

snívala,
fantazírovala

pyšná
žena

poomývaj

nanovolt
(zn.)

čakateľ,
uchádzač

meno
Horváthovej

Nápoveď:
Edel,
Ike

čudá,
zázraky
delegácie,
poslania

lopatovitý
paroháč

balík
(zastar.)

od oka,
približne

amerícium
(zn.)

liečivý
nápoj
(zdrob.)

siene
belavá,
modrastá
pokladnica

ešte

kyprilo
rýľom

Írska rep.
armáda
pracuje
na stave

predložka

podviedla,
ocigánila
nerozvinutý
kvietok

prezývka
Eisenhowera

1

EČV okr.
Šaľa

pórovité
palivo

Autor:
František
Cvengroš

Dietlova
sestrička
české
mesto

dvojkolesový vozík
prehra
v šachu

fakt,
informácia
argón
(zn.)

vlastnila
azda,
vari

popíjaj

prvá
žena
konzervuje
dymom

gúľaj
očami
urodzený,
po nem.

2
prezývka
amerického
vojaka

výkvet
spoločnosti

trilkovanie

?

darčekové koše

Otázka z minulého čísla: Čím je rok 2022 pre spoločnosť Tatravagónka výnimočný?
Správna odpoveď:
100. výročie výroby
vagónov a podvozkov v Poprade.
Tričko s logom TVP získava: Matúš Ščibrany
zo strediska 43710.

Kto ešte nevyhral darčekový kôš od ACEM‑u?
Tak pre neho máme len
jedno odporúčanie: pravidelnejšie sa stravujte
vo výdajniach alebo v jedálni pri AB a pri troche
šťastia sa určite budete
v niektorom z nasledujúcich mesiacov tešiť aj Vy.
Výhercovi srdečne
blahoželáme!

VEDELI STE, ŽE…

NOVEMBER
Juraj ŠAFÁR

TAJNIČKA KRÍŽOVKY:

Nová otázka:
Aké je krstné meno zakladateľa spoločnosti
p. Halátha?

?

výherca
Matúš ŠČIBRANY

VEDELI STE, ŽE… ODPOVEĎ:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

MENO: ........................................................................................................

MENO: ........................................................................................................

STREDISKO: ....................................... tel. č.: .........................................

STREDISKO: ....................................... tel. č.: .........................................

Zapojením sa do súťaže vyjadrujete súhlas s uverejnením Vašich údajov vo Vagonári, ktoré budú zvejené iba v prípade výhry.
Odpoveď na otázku vhadzujte do schránok, ktoré nájdete na všetkých vrátniciach spoločnosti TATRAVAGÓNKA.
Vydáva: TATRAVAGÓNKA, a. s. Poprad, Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad | Náklad: 2 400 ks Šéfredaktorka: Bc. Zuzana Domanická, jazyková korektúra: Ing. Marcela Kovaľová
Redakcia: Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, tel.: +421 52 711 2339, vagonar@tatravagonka.sk | Nakladateľ, prepress a tlač: PROGRUP SK, s. r. o., Zvonárska 30 A, Spišská Nová Ves
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