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Trend použitia kotúčo-
vej brzdy na nákladných 
železničných vozňoch je 
neustále rastúci. Apliká-
cia tohto alternatívneho 
brzdového riešenia má 
rôzne výhody, ktoré sme 
už na stránkach Vagonára 
opisovali niekoľkokrát. 
Z produkcie našej spo-
ločnosti je známe jej 
využitie najmä na kontaj-
nerovom vozni Sggnss 
80‘ a ešte viac ju využíva 
intermodálny kapsový 
vozeň T3000e. V menších 
sériách ňou boli vybave-
né kratšie kontajnerové 
vozne určené na prevoz 
špeciálnych typov kon-
tajnerov (Sgmmnss 45‘, 
Sgmmnss 41‘).
V roku 2022 pribudne do 
rodiny vozňov vybave-
ných kotúčovou brzdou 
vozeň Sgnss 60‘. Idea 
zo strany zákazníka VTG 
bola spočiatku ťažšie 
čitateľná. Pre korektné 

použitie kotúčovej brzdy 
sú totiž potrebné vozne 
s hmotnosťou aspoň 5 t 
na nápravu, čo je pri spo-
menutom vozni splnené 
len s použitím „balastu“ 
dodatočnej záťaže. Navy-
še výhodnosť kotúčovej 
brzdy začína byť efektívna 
až pri kilometrických ob-
jemoch nad 70 tis. ročne. 
Vozne Sgnss 60‘ jazdia vo 
väčšine prípadov o čosi 
menej.
Zákazník nám však zmysel 
svojej vízie podložil zá-
sadnými argumentmi, po 
ktorých sme sa predsa len 
pustili do práce. Prevádz-
ka vozňov je totiž naplá-
novaná do severských 
krajín, ktoré sú okrem iné-
ho známe svojimi nízkymi 
teplotami. V zimných 
mesiacoch tak dochádza 
pri použití K- resp. LL-
-klátikov k značnému 
opotrebovaniu dvojkolesí. 
Tento typ kompozitných 

materiálov pri nižších tep-
lotách neodovzdáva teplo 
vzniknuté trením počas 
brzdenia do vonkajšieho 
prostredia, čím dochá-
dza doslova ku kaleniu 
samotného dvojkolesia. 
Vznikajú tak masívne 
poškodenia na okolesní-
ku. Vhodnou alternatívou 
pre kompozitné klátiky 
je oceľoliatina. Tam ale 
narážame na obmedzenia 
z pohľadu platnej legisla-
tívy TSI Hluk. Pri nových 
vozňoch je takéto riešenie 
prakticky neschváliteľné.
Pri porovnaní klátikovej 
a kotúčovej brzdy nará-
žame na niekoľko histo-
rických nevýhod druhej 
menovanej. V prvom rade 
ide o cenový rozdiel, ktorý 
je ešte stále dosť vysoký, 
avšak moderný trend 
hodnotiť produkt cez 
ukazovateľ „cena/výkon“, 
tzv. LCC (Life Cycle Cost), 
naznačuje signifikantnú 

výhodnosť kotúčovej 
brzdy pri kilometrických 
nábehoch dlhších ako 
70 000 km/rok.
Z dôvodu zotierania 
hmotnostných rozdielov 
medzi rovnakými typ-
mi vozňov vybavenými 
rozličným brzdovým 
systémom sa pri apliká-
cii kotúčovej brzdy do 
značnej miery používajú 
bezčelníkové podvozky, 
čo umožňuje absenciu/
odstránenie časti brzdo-
vého pákovia.
V konzervatívnej náklad-
nej železničnej doprave 
je presadzovanie inovácií 
zložité, preto je zoznam 
vozňov využívajúcich 
kotúčovú brzdu pomerne 
krátky. Napriek tomu sa 
už od mája môžeme tešiť 
na nové vozne, ktoré si na 
svoje konto určite pripíšu 
veľa šťastných kilometrov.

Ing. Branislav Toporcer
úsek predaja

Sggrmss 92 
PRE MODALIS 
V týchto dňoch vrcholia 
prípravy pri prestavbe 
linky na BU 03, ktorá 
bude vyrábať plošinový 
vozeň Sggmrss 92’ pre 
francúzsku spoločnosť 
Modalis. Flotilu vozňov 
tejto spoločnosti tvoria 
iba nami vyprodukované 

vagóny a tentokrát sa do 
nej zaradia vozne na pre-
pravu chladiarenských 
výmenných nadstavieb 
a boxov. Integrovaný 
zdroj energie – dieselový 
generátor - jednostranne 
tieto nadstavby a boxy 
predlžuje a práve z tohto 

KOTÚČOVÁ Sgnss 60‘

Koncom marca sme uza-
tvorili prvé kolo tohoroč-
ných flash auditov a tak 
úspešne ako sme v janu-
ári na BU01 začali, sme 
skončili aj pri poslednom 

audite na BU10. 
Oba spomenuté BU 
dosiahli krásnych 100 %, 
žiaľ, boli jediné. Priemer-
ný výsledok všetkých BU 
je 73 %, naším cieľom je 

minimálne 75 %. Veríme, 
že sa nám spoločnými 
silami podarí v priebehu 
roka neustále zlepšovať 
a už v nasledujúcom 
období dosiahnuť stabil-

ných 75 % na všetkých 
BU a u tých najlepších si, 
samozrejme, siahnuť aj 
na 100-ku. Prispieť môže 
naozaj každý z nás. 

VÝSLEDKY FLASH AUDITOV 1. Q 2022

NOVÝ BU 14
Nové poradové číslo 
14 si osvojí v poradí už 
druhá linka na výrobu 
obilninových vozňov. Pre 
zákazníka VTG tak bu-
deme na dvoch linkách 
produkovať obilninové 
vozne v objeme 95 m3 
(BU 06) a 103 m3 (BU 14) 
súčasne. Tento typ vozňa 
sme produkovali v celej 

sérii rôznych objemov, 
avšak 103 m3 je na našich 
linkách novinkou. Kon-
štrukcia vozňa nám však 
nie je neznáma, preto 
veríme v hladký priebeh 
projektu. Pracovnému 
kolektívu nového BU 14 
prajeme veľa úspechov! 

Ing. Peter Pribelský,  
projektový manažér

Prvý Tagnpps 95 m3 pre VTG

dôvodu je vozeň kon-
štrukčným predĺžením 
štandardného 90’ voz-
ňa. Kolektív ÚTPV sa so 
zabezpečením technickej 
prípravy výroby veľmi 
dobre popasoval a pro-

jekt tak môže nabehnúť 
bez zbytočných presto-
jov. Veríme, že kolektív 
BU 03 potvrdí svoje kvali-
ty aj v tomto projekte. 

Ing. Milan Liptaj,  
projektový manažér

Oddelenie  
procesného inžinierstva
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DOVOĽUJEME SI VÁS INFORMOVAŤ, ŽE OD 1. MÁJA 2022 SPOLOČNOSŤ 
KONČÍ SO ZBEROM UZÁVEROV PET FLIAŠ. ĎAKUJEME, ŽE STE SA ZAPOJILI 
A ZBEROM TÝCHTO VRCHNÁČIKOV DLHODOBO PODPOROVALI LIEČBU 
ONDREJKA A SÁRKY. 

ĎAKUJEME

Ako už býva dobrým zvykom, dovoľujeme si Vám predstaviť strediská, ktoré mali 
v Q4 2021 nulovú úrazovosť. Celkovo ide o 158 kolegov v Poprade a 37 kolegov 
v Trebišove, ktorí splnili podmienky na udelenie odmeny. Veríme, že nie odme-
na (tričko s  logom spoločnosti), ale pocit bezpečia na pracovisku je najväčšou 
motiváciou, ktorá nám pomáha spoločne znižovať úrazovosť v spoločnosti Tat-
ravagónka. 

My už poznáme aj ABSOLÚTNEHO SUPERMÁRIA za rok 2021, ktorý si v čase 
distribúcie tohto čísla VAGONÁRA užíva svoju zaslúženú odmenu. Čím sme 
ich odmenili? Dočítate sa v ďalšom čísle VAGONÁRA. 

Útvar NS
Počet 

zamestnancov
Spolu

BU 05 4320 33

158

BU 07
4370

57
5110

UGR 2110 21

ÚTPV
2410 11

4810 11

TREBIŠOV

4640 13

37

53110 6

53120 7

40120 10

40130 1

OPTIMISTA
= NEINFORMOVANÝ PESIMISTA
V poslednom vydaní časopisu VAGONÁR sme predstavili systém distribúcie informácií prostredníc-
tvom BUMC, ktorý je rozdelený do častí VÝROBA, KVALITA, OPERATÍVNE RIADENIE VÝROBY. Práve tie-
to mimoriadne dôležité informácie pre výkon BU/linky sa často strácali medzi neaktuálnymi plagátmi 
o korčuľovaní, lyžovačke či o darovaní krvi. Akoby toho zmätku nebolo málo, dvere, okná a iné voľne 
dostupné plochy nielen vo výrobných priestoroch boli neustále olepené informáciami rôznorodého 
a časovo rozpätého charakteru. 
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Nové riešenie zatiaľ nie 
je príliš „pochuti“, no 
jeho nevyhnutnosť je 
nepochybná. Musíme sa 
opäť naučiť čítať správne 
informácie na správnom 
mieste a spoločne systém 
neustále zlepšovať. 
Zriadením tzv. centrál-
nych informačných 
násteniek TVP_ALL sme 
presunuli informácie 
určené pre všetkých za-
mestnancov bez rozdielu 
pracovného zaradenia 
na miesta, kde dochádza 
k najväčšiemu pohybu 
ľudí. Lepšia dostupnosť 
násteniek aj pre osoby, 
ktoré sa starajú o ich 
aktualizáciu prinesie včas-

nejšiu informovanosť nás 
všetkých. 
 
Kde sa nástenky tvp_all 
nachádzajú? Ako často 
bývajú aktualizované? 
Aktualizácia prebieha 
vždy po odoslaní infor-
mácie prostredníctvom 
firemného komuni- 
kačného e-mailu  
info@tatravagonka.sk,  
prípadne po vydaní 
smernice, nariadenia, 
rozhodnutia. Aktualizáciu 
vykonáva osoba zodpo-
vedná za danú nástenku. 

Čo obsahuje nástenka 
tvp_all? 
Ľavá časť nástenky je 

INFORMÁCIE PRE VÁS AKTUALIZUJE:

SMERNICE
ROZHODNUTIA

Lokalita Zodpovedná osoba 
za aktualizáciu

Vstupné brány do spoločnosti (hlavná brána, 
malá brána, administratívna budova, BU 09) PR manažér

Sociálny prístavok BU 02 – pri bufete ATP BU 02 

Sociálny prístavok BU 06,08,03 – pri východe 
zo sociálneho prístavku do haly ATP BU 03, 06

Sociálny prístavok „Tatravagón“ – pri východe 
zo sociálneho prístavku do haly ATP BU 04, 05, 12

Sociálny prístavok BU 09 - pri východe zo 
sociálneho prístavku do haly ATP BU 09 

VÁŠ NÁZOR  
NÁS ZAUJÍMA!
Kde vidíte priestor na 
zlepšenie informova-
nosti v podniku? Dajte 
nám vedieť! Oskeno-
vaním QR kódu otvo-
ríte anonymný dotaz-
ník, ktorý Vám zaberie 
5 minút času. Ďakuje-
me za jeho vyplnenie!

NAJBEZPEČNEJŠIE 
PRACOVISKO Q4 2021

zameraná na všeobecne 
platné informácie ako sú: 
hodnoty spoločnosti, dô-
ležité čísla, aktuálne zľavy, 
stránkové hodiny a kon-
takty, podnety na zlepše-
nie, ako požiadať o pod-
poru Sponzoringovú 
komisiu či zaslať podnet 
do Vagonára. Pravá časť 
slúži na aktuálne informá-
cie a upozornenia.

Skráťte si  
čakanie na obed
Zlepšenie informova-
nosti sme podporili aj 
inštaláciou obrazoviek 
v bufetoch spoločnosti, 
ktoré sú riadené centrál-
ne a umožňujú on-line 
uverejnenie obsahu, t. j. 
okamžite. 

Veríme, že postupnou 
zmenou systému distri-
búcie informácií zlepšíme 
informovanosť kolegov 
z výrobných priestorov, 
ktorí nemajú prístup 
k podnikovým počíta-
čom.
Avšak bez zmeny osob-
ného prístupu každého 
z nás to nebude možné. 

Lukáš Pačaj z BU 01 pri novej obrazovke v bufete č. 2 
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BU 01 – Obrobňa
Južná loď BU 01 – Ob-
robňa sa teší z nových 
svetlíkov a okien, čím sa 
zlepšuje viditeľnosť v hale 
a znižuje jej energetická 
náročnosť. Aby však slnko 
neoslepovalo našich kole-
gov, súčasťou okien bude 
aj tlmiaca fólia.

BU 01 – Paliareň
Svetlíky plniace svoju 
izolačnú úlohu potrebovali 
trošku očistiť. Ten rozdiel 
je dychberúci. 
BU 07 a BU 12
V týchto týždňoch prebie-
ha výmena svietidiel na 
halách SK 23 a SK 24. 
BU 09 - Exteriérové 

osvetlenie okolia BU 09 
je inštalované priamo na 
budove. 
Rekonštrukcia priestorov 
reprografie
Okrem nevyhnutných 
stavebných úprav sa 
reprografia dočkala aj 
nových plotrov slúžiacich 
na tlač výkresovej doku-

mentácie. V budove IT 
oddelenia zároveň došlo 
k vytvoreniu novej sprchy 
pre AB. Viac o tom však 
už v článku „Do práce na 
bicykli 2022“.

POZOR!POZOR!

ČISTÉ
ŠPINAVÉ

BUDUJEME, INOVUJ EME, RENOVUJEME
OBNOVA STROJOV A  ZARIADENÍ JE V  NAŠEJ SPOLOČNOSTI V  PLNOM PRÚDE. NOVINKY RASTÚ 
AKO HUBY PO DAŽDI A AJ V UPLYNULÝCH DVOCH MESIACOCH SA U NÁS OBJAVILI STROJE, KTORÉ 
STOJA ZA ZMIENKU. 
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V BU 01 pribudla nová 
CNC ohýbačka rúr AMOB 
eMOB 100, ktorá postupne 
nahradí staršie zariadenie. 
Servisné výpadky ohý-
bačky narúšali plynulosť 
výrobného procesu, výme-
na bola teda nevyhnutná. 
Plne elektrické ovládanie 
zásadne znižuje, oproti 
pôvodnému – hydraulické-
mu ovládaniu, náročnosť 
údržby. 
Ako z názvu vyplýva, zaria-
denie slúži na ohýbanie rúr 
do priemeru až 100 mm 
a dĺžky až 6 000 mm. 
Ohýbať dokáže až do 
180°. Minimálny priemer 

ohýbanej rúry je 40 mm 
a minimálny priemer 
ohybu 13,5 mm. Zariade-
nie je plne elektrické, čím 
sa odbúrali problémy so 
servisom hydraulických 
komponentov, piestov 
a tečením oleja. Disponuje 
CNC riadením. Nakladanie 
rúr do zariadenia je ručné, 
ale všetky ostatné čin-
nosti (ohýbanie, otáčanie 
a posúvanie rúry) sú plne 
automatizované. Súčasťou 
zariadenia je softvér, ktorý 
slúži na úpravu programu 
a simuláciu. 
Ďalší prírastok BU 01 je 
však z technologického 

hľadiska o niečo výni-
močnejší a rozhodne ho 
nemôžeme na Slovensku 
nazvať štandardom. Ide 
o zváračku na stykové 
odtavovacie zváranie SU 
160, ktorá slúži na zváranie 
ťahadiel a tyčí do priemeru 
60 mm hlavne pre brzdo-
vé prvky. Jej prednosťou 
je vysoká kvalita zvaru, 
vysoká výrobná bezpeč-
nosť zvarov (opakovateľná 
výroba z pohľadu kvality) 
a efektivita zvárania. Vy-
užíva iný princíp zvárania 
ako bežné zváračky, a síce 
odporové zváranie - kon-
krétne stykové odtavova-

cie zváranie, tzv. zváranie 
na tupo. Princípom je 
vzájomné približovanie 
a odďaľovanie stykových 
plôch. Pri vzájomnom 
dotknutí sa stykových 
plôch je do miesta styku 
privedený vysoký elektric-
ký prúd, čím vznikne iskra, 
dochádza k nataveniu 
zváraných plôch a násled-
ne k stlačeniu plôch k sebe 
vysokým tlakom. Takýmto 
spôsobom sa vytvorí mi-
moriadne kvalitný a presný 
zvarový spoj. 

Dipl. Ing. Rastislav Magera
technológ programovania 

páliacich strojov

Ohýbačka CNC

SVETLEJŠIE ZAJTRAJŠKY 
TAKTO SYMBOLICKY BY SME VEDELI POMENOVAŤ AKTIVITY INVESTIČNÉHO ODDELENIA POSLED-
NÝCH TÝŽDŇOV. ICH PODSTATNÁ ČASŤ ZLEPŠILA OSVETLENIE PRACOVÍSK A  AREÁLU SPOLOČ-
NOSTI, NO NAŠE INVESTIČNÉ ODDELENIE SI  „POSVIETILO“ NIELEN NA OSVETLENIE. PRINÁŠAME 
KRÁTKY PREHĽAD PRÁC NA OBNOVE AREÁLU V MESIACOCH MAREC/APRÍL. 

Rekonštrukcia rozvodov 
pitnej vody III. Etapa
Hlavné rozvody pitnej 
vody v areáli spoločnosti 
budované v 60-tych ro-
koch si už vyžadujú svoju 
výmenu. Po prvých dvoch 
etapách nasleduje výme-
na potrubia vedúceho od 
odd. údržby až po šrotové 
hospodárstvo. Vzhľadom 
na lokalitu s frekvento-
vaným pohybom osôb 
a techniky Vás prosíme 
o trpezlivosť, ohľadupl-
nosť a zvýšenú opatrnosť 
pri prechádzaní. Zváračka na tupo

Lepšiu viditeľnosť si pochvaľuje aj p. Matúš Fridman z BU01
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Veríme, že štatistiky 
z minulého ročníka sú 
predzvesťou zaujímavého 
zápolenia tímov aj v tom-
to roku, a preto už spúšťa-
me registráciu súťaže „Do 
práce na bicykli 2022“.
Podmienky súťaže:
Registrácia 2 až 4-člen-
ných tímov, ktoré môžete 
vytvárať podľa vlastného 
uváženia spolu s kolega-
mi, je možná najneskôr 

do 7. júna 2022 na www.
dopracenabicykli.eu, 
zadajte potrebné údaje 
a  IČO našej spoločnosti: 
31699847. Oproti pôvod-
ným ročníkom nastáva 
pri registrácii zmena – 
súťažiaci si volia aj mesto, 
v ktorom súťažia (Tatrava-
gónka Poprad – Poprad, 
prevádzkareň Trebišov 
– Trebišov). Ak potrebu-
jete pomoc, obráťte sa na 

marketing@tatravagonka.
sk, 0918 735 052. 
Princíp súťaže je jedno-
duchý – dochádzať počas 
júna do práce bez auta. 
Hoci je súťaž najmä o 
bicyklovaní, môžu sa do 
nej zapojiť aj zamestnanci 
dochádzajúci do práce 
verejnou dopravou alebo 
pešo. Tí takisto zabojujú 
o zaujímavé ceny, zistia, 
koľko CO2 svojím ekolo-

gickým spôsobom dopra-
vy do práce v porovnaní 
s cestou autom ušetrili 
a pomôžu tiež vylepšiť 
celkové štatistiky našej 
spoločnosti a mesta. 
Týmto spôsobom spo-
ločne poukážeme samo-
správe a kompetentným 
orgánom na dôležitosť 
zlepšovania podmienok 
pre ekologické formy 
prepravy. 

Posledný ročník 
2021 sa niesol 
v znamení prevahy 
reprezentantov 
prevádzkarne Tre-
bišov, ktorí získali 
do dočasnej držby 
putovný pohár pre 
víťaza súťaže. Nájde 
sa tím, ktorý pokorí 
ich tohtoročné am-
bície na opätovné 
víťazstvo? 

Štatistika z minulých rokov

2020 2021 Rozdiel
Počet tímov 9 18 + 9 tímov

Počet jednotlivcov 28 60 + 32 jednotlivcov

Poradie v SR 41. 19. Zlepšenie o 22 miest

Poradie Poprad 2. miesto 1. miesto Sme prvííí!!!

Počet jázd 548 1341 + 793 jázd

Km celkovo 2 593,55 7 238,33 + 4 644,78 km

Ušetrené kg CO2 649 1804,76 +1155,76

DO PRÁCE NA BICYKLI
OBHÁJIME PRVENSTVO V POPRADE?

Prípravy na tohtoročnú cyklosezónu prebiehali 
v našej spoločnosti už v druhej polovici roka 2021, 
kedy pôvodné stojany na bicykle dostali konečne 
novú podobu. 

Mysleli sme však aj na kolegov z AB, ktorí po príchode 
do práce na bicykli nemajú možnosť sa osprchovať. 
Drobnými stavebnými úpravami sme v budove IT 
oddelenia vytvorili sprchu, ktorá toto osvieženie po 
príchode do práce umožní. 
Využívanie sprchy sa však riadi niekoľkými pravidlami, 
ktoré je nutné dodržiavať:
1. Šatňa je určená len pre THP pracovníkov, ktorí ne-

majú možnosť využitia spoločných šatní a spŕch. 
2. Kľúč od šatne si vyzdvihnete na vrátnici AB. V prí-

pade, že si chcete veci v šatni počas dňa uschovať, 
vyžiadajte si aj kľúč od skrinky. 

3. Pred vstupom do sprchy je nutné zosnímať na 
hodinách v časti odchod - „ Hygiena AB“ (pred sní-
maním tohto prerušenia musí systém evidovať Váš 
predošlý „Príchod“ na pracovisko). 

4. Po využití sprchy a odovzdaní kľúča od šatne si 
nezabudnite zosnímať „Príchod“.

5. Ak ste využili uzamykateľnú skrinku, uistite sa, že 

ste v závere dňa kľúč vrátili na vrátnicu AB. Uložené 
veci tam môžu byť  IBA počas dňa.  

6. Udržiavajte čistotu a poriadok!
7. Zosnímajte v šatni QR kód a nechajte nám spätnú 

väzbu.  
Uvedené prerušenie času sa zaokrúhľuje na 5 minú-
tové intervaly a nepovažuje sa za pracovný výkon (je 
nutné si tento čas nadpracovať). 
Veríme, že šatňa prispeje k zdravému a úspešnému 
štartu Vášho pracovného dňa! 

AKO SME PRIPRAVENÍ 
NA CYKLO SEZÓNU? 

Sme pripravení na sezónu? 

Po kvalitnom 30 km behu z domu do práce  
sprcha padne veľmi dobre :)

Ako ste spokojní 
s novými stojanmi na 
bicykle? Dajte nám 
vedieť! Ďakujeme za 
spätnú väzbu!

vagonar@tatravagonka.sk
8 9

marec/apríl
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II. SVETOVÁ VOJNA
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SLOVENSKÁ VOZOVKA A STROJÁREŇ

Haláthov podnik opäť v likvidácii po‑
zdvihne skupina nových investorov, ktorí 
zakladajú podnik „SLOVENSKÁ VOZOVKA 
A STROJÁREŇ, SPOL., S. R. O.“. Minister‑
stvo národnej obrany v roku 1943 regis‑
truje podnik ako „DÔLEŽITÝ PRE OBRANU 
ŠTÁTU“, čo vedie k jeho záchrane pred 
bankou, ktorá chce výrobu zastaviť 
a lukratívne pozemky v centre mesta 
odpredať.

Podnik bojuje s nedostatkom materiálu 
a vybavenia, zamestnanci sú s postupu‑

júcim frontom nútení kopať v Spišskej 
Sobote zákopy pre Nemcov. Aj napriek 
zjavne neprekonateľným okolnostiam 
prichádza prosperita pod vedením mimo‑
riadne schopného riaditeľa JÁNA KMEŤA, 
ktorý sa s ďalšími 7 kolegami napokon 
so zbraňou v ruke pridáva k národnému 
odboju. Dočasný správca MARTIN CIBÁK – 
hoci pod hrozbou smrti – sabotuje naria‑
denie ustupujúcich okupantov na likvidá‑
ciu podniku, jeho strojného zariadenia, 
materiálu a dokumentácie.

Brúsky – doplnkový sortiment  
ťažkých časov – 1942
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Neprajné 30. roky spomalia svet a hospo‑
dárska kríza neobchádza ani Halátha, ktorý 
musí v roku 1933 zastaviť výrobu.

Stroje v podniku utíchnu a jeho priestory 
využíva vojenské posádkové veliteľstvo ako 
sklad. Vrodená húževnatosť Halátha mu 
nedovolí upustiť od myšlienky napredova‑

nia v oprave a výrobe železničných vozňov. 
Zanedlho tak vzniká POPRADSKÁ VOZOVKA, 
STROJÁREŇ A PILNIKÁREŇ.

Píše sa rok 1936. Vo vtedajších meradlách 
ide o mikropodnik s 25 ZAMESTNANCAMI 
a výrobou 15 KS VOZŇOV ROČNE.

POPRADSKÁ VOZOVKA, STROJÁREŇ A PILNIKÁREŇ
P O P R A D

Vraví sa, že ak nepoznáte svoju históriu, 
neviete kam smerujete. Pravda právd, 
vďaka ktorej si tento rok chceme a mô-
žeme dovoliť o čosi viac nostalgie. Vý-
razné kontrasty udalostí, vzostupy aj 
pády, to všetko je naša história, na kto-
rú môžeme byť právom hrdí a ktorá nám 
umožní uvedomiť si v časovom kontex-
te dôležitosť konania každého z nás… 
Vitajte na dobrodružnej ceste do našej 
storočnej histórie. 

VEDELI STE, ŽE…

súťažná fotografia

ČRIEPKY 
Z NAŠEJ HISTÓRIE II.



Zrod nášho interného časo‑
pisu sa oficiálne datuje od 
6. apríla 1962, kedy uzrel 
svetlo sveta prvý, vtedy 
POPRADSKÝ VAGONÁR. 
O rok neskôr pristúpili jeho 
stvoritelia k skráteniu názvu 
na VAGONÁR, ktorý ostal 
nezmenený dodnes.

Rozhodne sa už dnes teší 
dlhej a rozmanitej histórii, 
avšak nie je možné mu 
pripísať prvenstvo. Prvé 
pokusy o vydávanie podni‑
kových novín sú zazname‑
nané už o deväť rokov skôr 
(1953), kedy zamestnancov 
popradskej Vagónky infor‑
moval TATROVÁK, priamy 
predchodca dnešného 
VAGONÁRA. Vyšlo však len 
pár vydaní a v roku 1954 
zanikol.

„CZV KSS, ZV ROH a vedenie 
podniku iniciovalo vytvore‑
nie spoločného tlačového 
orgánu. Nedostatočné ma‑
teriálne vybavenie propa‑
gačného oddelenia v nevy‑
hovujúcich priestoroch nie 
je schopné riešiť potreby 
agitácie a propagácie, for‑
ma násteniek a bleskoviek 
nepostačuje, je potrebné 
zvýšiť úroveň masovopo‑
litickej práce.“ Takto zneli 
slová Ing. Miroslava Poláka, 
ktorý mal zrod podnikových 
novín Popradský Vagonár 
na svedomí. „Mali sme len 
hmlistú predstavu o tom, čo 
nás čaká…“

Určite vtedy ani len netušil, 
že tieto noviny budú infor‑
movať po dekády.

Článkom z mnohých období 

je dnes veľmi náročné poro‑
zumieť hlavne pre mladšie 
ročníky. Bez priloženej 
legendy miestami nemož‑
né. Je to, akoby ste čítali 
text piesne Ivana Mládka – 
Skratky. „OV KSS, OV NF SSR, 
OV ZčSSP A OMR v Poprade 
v rámci osláv 50. výročia 
vzniku ZSSR usporiadajú 
v Grébparku, na štadióne 
LVS, OS oslavu mieru a ČSD 
pod ústredným heslom 
‚So Sovietskym zväzom za 
šťastnú budúcnosť nášho 
ľudu’…“

No nielen to, obsahovo je 
Vagonár pre nás miestami 
šokujúci, plný proletárskych 
dobových sloganov… Plán 
sa plnil na viac ako 100 %, 
reklamácie boli pojmom 
neznámym, a to aj za ne‑
ustáleho verejného karha‑
nia obrovského množstva 

absentérov, PN ‑károv 
a zamestnancov s „ružo‑
vou náladou“. Bez servítky 
kritizovali všetci všetkých, 
mnohokrát sa dokonca ba‑
vili „na účet niekoho iného“ 
a akýkoľvek prešľap neostal 
redaktorom nepovšimnutý. 
V predvečer sviatku práce 
všetci so širokým úsmevom 
hrabali trávu a dobrovoľne 
pomáhali miestnemu JRD. 
Uznesenia zjazdov KSČ, po‑
chvaly za šírenie marxizmu‑
‑leninizmu a informácie „zo 
života strany“ boli samo‑
zrejmosťou. Bilancovali aj 
športovci – lyžiarska, turis‑
tická, kolkárska, hokejová 
sekcia TJ Vagónky, dorast či 
žiacka liga – Vagónka mala 
prsty snáď všade.

Dnes už nepredstaviteľný 
poplatok 50 halierov za 
vydanie nebol dôvodom 
neúspechu periodika. Ča‑
sopis si v relatívne krátkej 
dobe získal širokú základňu 
čitateľov, ktorí sa dokonca 
v roku 1966 zaslúžili o jeho 
zachovanie. Vedenie spo‑
ločnosti uvažovalo o zrušení 
VAGONÁRA z finančných 
dôvodov. Iniciatíva na jeho 
zachovanie však prišla od 
samotných zamestnancov, 
ktorí z usporeného materiá‑
lu a vo voľnom čase vyrobili 
pre fabriku jeden nákladný 
vagón mimo plánu. Pre‑
dajom tohto vagóna vykryli 
vydávanie časopisu na nie‑
koľko rokov, čím úspešne 
zvrátili rozpustenie redak‑
cie. Neuveriteľné, však?

Popradský Vagonár bol však 
iba jeden z veľkej rodiny Va‑
gonárov. Sesterské podniky 
Vagónka Studénka a Vagón‑
ka Česká Lípa vydávali tak‑
tiež svoje verzie Vagonára.

Ďalší zánik mu hrozil v ťaž‑
kých časoch rozpadu trhov 
RVHP. 1990 – ekonomická 
reforma, teoreticky roz‑
pracovaná od stolov novej 
federálnej vlády zaviedla 
nepopulárnu „22 %‑nú 
Klausovu daň“, ktorá šo‑
kovo zaťažila periodickú 
tlač a spôsobila zásadné 
zvýšenie nákladov na vydá‑
vanie časopisu. Zasiahnuť 

opäť museli reštriktívne 
opatrenia ako prechod na 
dvojtýždennú periodicitu 
vydávania, zníženie počtu 
redaktorov, zvýšenie ceny 
časopisu a obmedzenie 
vysielania podnikového 
rozhlasu. Finančnú situáciu 
v interných médiách sa teda 
podarilo stabilizovať a VA‑
GONÁR ustál ďalšiu hrozbu 
svojho zániku.

Menila sa doba a postoje, čo 
reflektoval aj obsah a zme‑
ny dizajnu. Počas šesťdesia‑
tich rokov časopis prešiel 
dlhú cestu a s Vagonármi 
prežil roky dobré aj zlé. Ver‑
ne slúžil kolektívu, učil tole‑
rovať a počúvať názory, ctiť 
si kolegov, no ovplyvňoval 
aj „politickú úroveň zamest‑
nancov“.

Redakčnú radu tvorilo mno‑
ho stabilných i sporadických 
dopisovateľov z radov pra‑
covníkov podniku, ktorých 
menovaním by sme zaplnili 
samostatné číslo, čo nie 
je možné. No rozhodne je 
namieste im vyjadriť našu 
vďaku a uznanie.

Dnešný Vagonár tvoria nad‑
šenci spomedzi zamestnan‑
cov, ktorí navrhujú témy, 
pripravujú články, hodnotia 
a schvaľujú grafickú a texto‑
vú podobu dvojmesačníka. 
Naším cieľom je, vždy bolo 
a bude pravidelne a zrozu‑
miteľne informovať kolegov 
o rozhodnutiach, plánoch, 
aktuálnom dianí, ale aj 
o mimopracovných aktivi‑
tách organizovaných spo‑
ločnosťou TATRAVAGÓNKA.

ČASOPIS VAGONÁR OSLAVUJE 

Počas šesťdesiatich rokov časopis Vagonár zaznamenával naše 
úspechy i neúspechy, v plynúcom čase natrvalo zachoval naše 
postupne sa formujúce názory a myslenie, náš odborný i profe-
sionálny rast. Mnohokrát mu hrozil zánik, ale napriek všetkému 
prežil. V spomienkach je stále ukrytý kúsok nostalgie, a tú si pri 
takom výročí ako je šesťdesiatka azda môžeme dovoliť. Načrime 
do histórie vývoja nášho časopisu pre zamestnancov.
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Milý náš Vagonár,
tak Ti k Tvojej šesťdesiatke,
pár slovami, teda v skratke,

prajeme do stovky, 
čitateľské tutovky…
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Píše sa 6. apríl 1962…



Kolektívna odozva zamestnancov spoločnosti na zbierku potrieb pre ukrajinských utečencov nás príjemne 
prekvapila. Mimoriadne úspešná bola hlavne prvá zbierka pre rodiny našich kolegov, kde ste nás doslova 
zasypali detským oblečením, obuvou a školskými potrebami. Všetky veci sme odovzdali a v mene 
obdarovaných Vám chceme úprimne poďakovať. Opäť ste dokázali, že sa viete spojiť pre dobrú vec a že ste 
Vagonári s veľkým „V“ (a srdcom zároveň).
ĎAKUJEME!   
Momentálne je materiálna pomoc od individuálnych darcov zabezpečená.  
Novú zbierku budeme vypisovať iba v prípade, že bude adresná. 
Ak chcete pomáhať aj naďalej, máte možnosť:
• prispieť finančne na transparentný účet inštitúciám, ktoré sa snažia 

o pomoc utečencom,
• prihlásiť sa ako dobrovoľník SČK (Slovenský Červený Kríž),
• prihlásiť sa ako tlmočník pre ľudí hovoriacich po ukrajinsky  

(za predpokladu ovládania ukrajinského jazyka),
• pomôcť darovaním krvi. 

APRÍL
Meno a priezvisko NS Roky

Bartoš Štefan 42120 30
Novák Michal 43110 15
Kolodzejová Marcela 43190 10
Madaiová Iveta 43590 30
Jurčo Tomáš 43710 10
Mižigar Róbert 43720 15
Novotný Pavol 45170 15
Bučák Jozef 46170 20
Hajdu Tibor 46340 10
Grančay Zdenko 47140 10
Buc Stanislav 51130 25
Streber Peter Ing.  70110 10
Mesarčík Daniel Ing.  80130 10

POĎAKOVANIE

Naše poďakovanie za dlhoročnú 
a svedomitú prácu v spoločnosti 
TATRAVAGÓNKA patrí aj pracovní-
kom, ktorí si už dnes užívajú zaslúže-
ný dôchodok. Prajeme Vám, kole-
govia, aby Vás sprevádzalo vedomie 
dobre vykonanej práce a želáme 
pevné zdravie a veľa radostných 
a slnečných dní v dôchodku.
ĎAKUJEME!

Brija Štefan 80130 Poprad
Štempel Pavol 21210 Poprad
Maličký Jozef Ing.  20120 Poprad
Dúbravský Ján 43520 Poprad
Smolár Vladimír 52110 Poprad

MAREC
Meno a priezvisko NS Vek
Sedlák Vladimír Bc.  10130 55
Kaminský René Ing.  20120 55
Pristal Jozef 41114 50
Monka Pavel 42215 60
Bendík Jozef 43430 50
Bránecká Mária 43890 55
Makeľová Jana 46290 55
Hurajová Jozefína 53110 60
Farkašovský Marián Ing.  80150 50

APRÍL
Meno a priezvisko NS Vek
Mlynarczyková Tatiana 10140 50
Kurča Zdeněk Ing.  23110 60
Matta Miroslav Ing.  40110 60
Gálik Vladimír 41113 55
Miškovič Jozef 42110 50
Richter Ján 42120 50
Greňová Zuzana 43590 55
Ballay Marián 43720 50
Šperňák Ján 44210 55
Gažo Ján 44910 55
Vernarský Jaroslav 45130 50
Palko Ján 46290 55
Rusinko Jaroslav 47130 55
Slivinský Rudolf 80150 50
Schneider Tibor 93110 60
Dobranský Jozef Ing.  25110 60

MAREC
Meno a priezvisko NS Roky

Macko Milan 21210 10
Tužák Miroslav Ing.  21310 45
Valigurský Ľubomír 43130 15
Bukovinová Martina PhDr.  43190 10
Senešová Alena 43590 35
Hudec Stanislav 50110 10
Hudákova Eva 80130 25
Šperková Anna Mgr.  90110 10
Kokyová Ľubomíra 94110 10

ŽIVOTNÉ JUBILEUMPRACOVNÉ JUBILEUM

Aj Vaše okrúhle narodeniny sú pre 
nás príležitosťou k tomu, aby sme 
Vám úprimne poblahoželali. Šťastie, 
zdravie, láska je niečo čo Vám ne-
môžeme dať, ale môžeme Vám to 
srdečne priať.

Je to pre nás pocta, oceniť Vás pri 
významnom okrúhlom jubileu práce 
pre našu spoločnosť TATRAVAGÓN-
KA 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!

ĽUDIA SÚ MIMORIADNE DÔLEŽITÝM A SILNÝM PILIEROM NAŠEJ SPOLOČNOSTI, A PRE-
TO 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.

Uctime si spomienkou pamiatku 
na našich bývalých kolegov, ktorí 
nás navždy opustili.
Hajdík Jozef
Ordzovenský Ladislav
Skokan Ján
Jakubčák Marek
Mariňák Ladislav

SPOMIENKA

UZNANIE

Mimoriadne radi vyjadrujeme uzna-
nie osobám, ktoré nezištne pomohli 
darovaním krvi.

TVÁR SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA
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Jurčo Tomáš 43710 10 odberov

REKONDIČNÉ POBYTY

POĎAKOVANIE

Aj tento rok pre Vás Naša 
Tatravagónka zabezpečuje 
rekondično - liečebné pobyty. 
Príjemné prostredie, kvalit-
né služby a profesionálny 
prístup si naďalej môžete 
vychutnávať v Bardejovských 
kúpeľoch v hoteli Ozón ***.

Rekondičný pobyt je určený tým 
z Vás, ktorí spĺňajú podmienky pod-
ľa Zákona o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, pričom pobyt slúži 
ako prevencia možného vzniku 
poškodenia zdravia a ako kompen-
zácia nepriaznivých pracovných 
podmienok.
Pripravené sú turnusy od júna do 
októbra, pobyty začínajú vždy 
v nedeľu večerou a končia nasledu-
júcu nedeľu obedom. Zabezpečená 
je vstupná lekárska prehliadka, tri 
procedúry denne, pitná kúra na 
kolonáde a denne dvojhodinový 
vstup do wellness.

V kúpeľoch sú vítaní aj Vaši rodinní 
príslušníci a za zvýhodnené ceny 
aj ostatní naši zamestnanci, ktorí 
majú chuť pre seba niečo uro-
biť, spojiť príjemné s užitočným 
a zlepšiť si tak svoj zdravotný stav. 
V prípade záujmu si môžete pre-
študovať ponuku pre samoplatcov 
na nástenkách tvp_all a rezerváciu 
pobytu vybaviť na nižšie uvede-
nom telefónnom čísle. 

Recepcia hotela Ozón***
tel. 054/477 2101
Príjemnú relaxáciu praje  
kolektív ÚRĽZ

vagonar@tatravagonka.sk
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Priložená tabuľka demonštruje ča-
sovú náročnosť na prelomenie hes-
la cez útok „hrubou silou“. Tento typ 
útoku znamená, že útočník progra-
mom skúša trafiť heslo postupným 
vymieňaním znakov. Samozrejme, 
čím menej možností má, tým je 
to jednoduchšie. Teda ak do hesla 
použijeme len čísla, v tabuľke je 
vidieť, že aj 10 miestne heslo je pre-
lomiteľné okamžite. Naproti tomu 
10 miestne heslo s malými, veľkými 
písmenami a číslami je prelomiteľné 
za tri týždne. Ani to však nezname-
ná, že je to bezpečné heslo. Treba si 
uvedomiť, že útočník môže spustiť 
naraz tisícky takýchto útokov z oby-
čajného notebooku, náklady na 
takýto útok sú minimálne.

ZAPOJ SA
UROB TEN SPRÁVNY poKROK

Čas potrebný na prelomenie hesla hekerom cez útok hrubou silou
Počet 

znakov Len čísla Malé písmená Malé a veľké písmená Čísla, malé a veľké 
písmená

Čísla, malé, veľké písmená  
a špeciálne znaky

4 Okamžite Okamžite Okamžite Okamžite Okamžite
5 Okamžite Okamžite Okamžite Okamžite Okamžite
6 Okamžite Okamžite Okamžite Okamžite Okamžite
7 Okamžite Okamžite 2 sekundy 7 sekúnd 31 sekúnd
8 Okamžite Okamžite 2 minúty 7 minút 39 minút
9 Okamžite 10 sekúnd 1 hodina 7 hodín 2 dni

10 Okamžite 4 minúty 3 dni 3 týždne 5 mesiacov
11 Okamžite 2 hodiny  5 mesiacov 3 roky 34 rokov
12 2 sekundy 2 dni 24 rokov 200 rokov 3 000 rokov
13 19 sekund 2 mesiace 1 000 rokov 12 000 rokov 202 000 rokov
14 3 minúty 4 roky 64 000 rokov 750 000 rokov 15 000 000 rokov
15 32 minút 100 rokov 3 000 000 rokov 46 000 000 rokov 1 miliarda rokov
16 5 hodín 3000 rokov 173 000 000 rokov 3 miliardy rokov 92 miliárd rokov
17 2 dni 69 000 rokov 9 miliárd rokov 179 miliárd rokov 7 biliónov rokov
18 3 týždne 2 000 000 rokov 467 miliárd rokov 11 bilionov rokov 438 biliónov rokov

V najbližších mesiacoch sa bu-
deme venovať viacerým oblas-
tiam kyberbezpečnosti, medzi 
inými aj heslovej politike.

ITIT

VIETE AKÉ JE BEZPEČNÉ HESLO?
Teda ak chcete používať v pracovnom alebo súkromnom živote bezpečné 
heslo, určite by ste mali mať podľa tabuľky „zelené“ heslo. Dnešné odpo-
ručenia odborníkov hovoria o tom, že do bezpečných hesiel by sme mali 
dávať krátke vety, pokojne aj bez špeciálnych znakov.
VIETE KOĽKO TRVÁ HACKEROVI UKRADNUTIE HESLA?
Informácia, ktorá prekvapila aj nás…
Štandardne odporúčané heslo s 8 znakmi, malými, veľkými písmenami 
a číslami je prelomiteľné za 7 minút.

Zdroj: Hive systems

Koncom apríla našu spo-
ločnosť poctila mimo-
riadne vzácna návšteva. 
Navštívila nás rodina 
Daniela Halátha, ktorý 
založením spoločnosti 
Halath & Comp. odštar-
toval éru výroby a opráv 
nákladných železnič-
ných vozňov v Poprade.  

Príjemné stretnutie sa 
nieslo v duchu spomie-
nok a nostalgie, pripo-
mínajúc udalosti sme sa 
vrátili aj na miesta zrodu 
starej fabriky. No neza-
budli sme sa aj pochváliť. 
S hrdosťou sme im ukázali 
našu spoločnosť, ktorá 
vďaka kolektívnej odozve 

prežila mnoho osudových 
momentov a dnes stojí na 
vrchole rebríčka produ-
centov v Európe. 

Rodine Haláthovej sa 
týmto chceme úprimne 
poďakovať za fotografie 
a materiály, ktoré nám 
pomohli doplniť a pripo-

menúť si tak výnimočnú 
udalosť, ako je sté výročie 
výroby a opráv náklad-
ných železničných vozňov 
v Poprade. 

Ďakujeme a tešíme sa 
na ďalšie stretnutie!

VZÁCNA NÁVŠTEVA

Oto Haláth Rodina Haláthova

V  SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA SA SKRÝVA EŠTE 
VEĽA NEVYUŽITÉHO ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU, PRETO 
SI VÁS  DOVOĽUJEME INFORMOVAŤ, ŽE V SÚČASNOS-
TI OBSADZUJEME POZÍCIE:

• projektový inžinier automatizácie a robotizácie,
• konštruktér (vývojový, elektro),
• inšpektor kvality,
• inžinier zvárania,  
• žeriavnik, 
• sústružník, 
• elektrikár §22,
• zvárač.

Využite svoju šancu na kariérny a profesijný rast v spo-
ločnosti TATRAVAGÓNKA a prihláste sa do výberového 
konania:
e-mailom:  maria.ilencikova@tatravagonka.sk
telefonicky: 0918735710
osobne: kancelária č. 14 na prízemí administratívnej 
budovy (personálne oddelenie)
Ak Vás ponuka neoslovila, budeme vďační, keď tieto 
skvelé správy o raste spoločnosti a rozširovaní radov 
kolegov budete šíriť svojim blízkym a známym.

ĎAKUJEME! 

vagonar@tatravagonka.sk
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TATRAVAGÓNKA V POHYBE 
Medzi Vagonármi sa vždy našlo veľa nadšencov pre šport a my sme presvedčení, že ich nájdeme mnoho 
aj dnes. Svojou účasťou na pretekoch/športovej aktivite podporte región, svoje zdravie, užite si radosť zo 
športu alebo si kolektívnou účasťou utužte pracovný kolektív. My Vám na oplátku pomôžeme s úhradou 
štartovného.

PODMIENKY REGISTRÁCIE 
Preteky: beh, cyklistika, nordic walking, bežecké 
lyžovanie, skitouring a ich kombinácie (nevzťahuje sa 
na virtuálne preteky). 
Registrácia: registrácia možná na maximálne 2 pre-
teky mesačne/zamestnanec. Registrovať sa môžu iba 
zamestnanci.
Oblasť pretekov/športovej aktivity: Tatry, Spiš.
Obdobie: apríl – december 2022, prípadne do vyčer-
pania rozpočtu.
Výška preplateného štartovného: max. do výšky 
25 € (aj v prípade charitatívnych behov s dobrovoľ-
ným štartovným). Riadiac sa zákonom, máme povin-
nosť Vám túto sumu zdaniť.
 
PODMIENKA ÚČASTI: 
• registrácia pretekára pod názvom tímu TATRAVA-

GÓNKA V POHYBE, 
• účasť na pretekoch/športovej aktivite v tričku s lo-

gom TATRAVAGÓNKA V POHYBE (tričko dostanete 
pri prvej registrácii na preteky),

• fotografia z pretekov/športovej aktivity s logom 
TATRAVAGÓNKA V POHYBE,

• daňový doklad o zaplatení štartovného s uvedením 
Tatravagónka a.s. + meno pretekára.

SPÔSOB REGISTRÁCIE: 
1. Vyplňte registračnú tabuľku, ktorá nám umožní mať 

prehľad o účasti a kontrolovať rozpočet. Tabuľku 
nájdete na: \\Srv01\informat\Komunikacia\NASA 
TATRAVAGONKA\BENEFITY PRE ZAMESTNANCOV\
TATRAVAGÓNKA V POHYBE

2. Oficiálne sa zaregistrujte sa na preteky/športovú ak-
tivitu s uvedením tímu TATRAVAGÓNKA V POHYBE.

3. Zrealizujte úhradu z vlastných finančných pro-
striedkov. 

4. Užite si preteky/športovú aktivitu a nezabudnite sa 
odfotiť (ideálne s logom pretekov/športovej aktivi-
ty). Fotku zašlite na marketing@tatravagonka.sk.

5. Odovzdajte daňový doklad z registrácie do pok-
ladne, kde Vám účasť do maximálnej výšky 25 € 
preplatia. Vo výplatnej páske si nájdete zrážku dane 
za daný príspevok. 

6. Nabudúce vezmite aj kolegov!

2 % navyše k výplate? 
To beriem!

Infolinka +421 2 6920 2090  |  www.unicreditbank.sk

Bežný účet s odmenou 2 %
Založte si účet, posielajte si k nám výplatu a my vám 
ju každý mesiac navýšime o 2 %.
Exkluzívna ponuka pre vás.

AŽ 

400 €

Na založenie účtu použite svoj promokód 31699847.

PODMIENKY AKCIE BANK AT WORK
Bežný účet – mesačná odmena 2 % zo mzdy sa vypláca počas trvania až 12 mesiacov v maximálnej celkovej výške 400 eur. • Spotrebiteľský úver – odmena sa vzťahuje na úvery 
s minimálnou splatnosťou 60 mesiacov. • Hypotéka – odmena sa vzťahuje na úvery s minimálnou splatnosťou 10 rokov. • Auto úver – odmena v podobe CCS palivovej karty sa odvíja 
od výšky obstarávacej ceny osobného automobilu. • Ponuka dostupných produktov a detailné podmienky kampane sú k dispozícii na stránkach www.unicreditbank.sk/bankatwork. • 
Toto oznámenie slúži len na informačné účely a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. • Ponuka platí od 1. 1. do 30. 6. 2022.

AKÚ VÝŠKU ODMENY MÔŽETE ZÍSKAŤ:

Vaša čistá mzda Výška vašej mesačnej odmeny Za rok od nás dostanete

800 € 16 € 192 €

1 000 € 20 € 240 €

1 200 € 24 € 288 €

Kontaktujte nás
Ing. Jozef Šinko, PhD., riaditeľ pobočky Poprad | Tel.: +421 907 735 648 | E-mail: jozef.sinko@unicreditgroup.sk

Internet
www.unicreditbank.sk/bankatwork

Vašu spoločnosť navštívime v dňoch:
•  16. mája 2022 – 12.00 – 15.00 hod. | Sociálny prístavok UTPV – zasadačka, 4. poschodie 
•  18. mája 2022 – 12.00 – 15.00 hod. | Sociálny prístavok URK – zasadačka, 2. poschodie vľavo 
•  24. mája 2022 – 12.00 – 15.00 hod. | Sociálny prístavok BU 09 – kancelária, 2. poschodie (východný vchod) 
Ak si chcete rezervovať presný čas stretnutia, požiadajte o to vašu ATP pracovníčku.

05045_UCB_Bank_at_Work_2PCT__Q1-22__inz_180x250_TATRAVAGONKA_SK_V02.indd   105045_UCB_Bank_at_Work_2PCT__Q1-22__inz_180x250_TATRAVAGONKA_SK_V02.indd   1 02.05.2022   10:4102.05.2022   10:41

SME TÍM
ŠPORTU ZDAR!
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Otázka z minulého čísla: Kde v Poprade sa nachádza 
pamätná vstupná brána do podniku Halath & Comp.? 
Správna odpoveď: Oproti Tatranskej galérii. 
Mikinu z limitovanej 
edície s logom storočnice  
získava: Samuel Hric zo 
strediska 80130.

NOVÁ OTÁZKA: 
Nájdete v pozadí fotogra-
fie detail, vďaka ktorému 
si aj dnes pripomíname 
začiatky našej spoločnosti? 
(fotografia na strane 11)

MAREC
Jana  LIPNICKÁ

FEBRUÁR
Maroš  LEŠKO

Vydáva: TATRAVAGÓNKA, a. s. Poprad, Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad | Náklad: 2 400 ks | Šéfredaktorka: Bc. Zuzana DOMANICKÁ, jazyková korektúra: Ing. Marcela VILKOVSKÁ  
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

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.

DARČEKOVÉ KOŠE

KRÍŽOVKA

VEDELI STE, ŽE…

Tajnička z minulého čísla… ZAČIATKOM MARCA UŽ JE ZIMA BLÍZO KONCA. 
16 € získava: Patrik Kupčov 42130; 9 € získava: Marek Škirta 42216.

?

R
E

L
A

X

VÝHERCA 
Samuel HRIC

VEDELI STE, ŽE… ODPOVEĎ:TAJNIČKA KRÍŽOVKY: ?

unikne
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(angl.)

korenina 
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venkastá
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prac. tech. 
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ostrovný 

štát 

obec pri 
Smolensku 
(masaker 
v II.sv.v.)

zo- 
začiatku
antimón 

(zn.)

páčka na 
zaistenie 

okien

ovanutie

orgány 
sluchu

staršia   
zn. peny   

do kúpeľa

nemo- 
torné, 

nešikovné

EČV okr. 
Senica krivolaká

kód   
letiska 

Susanville

starší 
český 
herec

polo- 
drahokam

argón 
(zn.)

citoslovce 
pohŕdaniachoď

uzavretá 
pato- 

logická 
dutina

Nápoveď: 
abaka, 
AKAI,  
rusá

nemecká 
auto- 

mobilka

talizman

vokali-  
zovaná 

predložka

predložka

2

manilské 
konope

Slov.komo- 
ra archit.

zn. jap. 
elektroniky
mazľavá 
tekutina

auto- 
kemping

meno 
Bohúňa

1

gazda 
na salaši

podľahnúť 
kvaseniu

obec 
pod 

Sitnom

Autor: 
František 
Cvengroš

druh  
atlétov

nepre- 
mýšľal, 

ne- 
mudroval

dopravný 
podnik

častica 
(prinaj- 
menej)

Máj je mesiac lásky… (tajnička)

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

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

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

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

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

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

ACEM spomedzi svojich pravidelných stravníkov opäť 
žreboval výhercov atraktívneho darčekového koša.  
Výhercom srdečne blahoželáme!
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