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Už od prvej chvíle muselo 
byť každému zúčastne-
nému jasné – či už to bol 
vystavovateľ, odborný 
návštevník alebo nadšenec 
železnice – že prestávka 
mala na všetkých pozitívny 
dopad. Nápady vývojárov sa 
nazhromaždili, entuziazmus 

obchodníkov sa vystupňo-
val, záujem širokej verejnosti 
sa vygradoval. Zatiaľ čo 
sa po minulé roky výstava 
rozbiehala pozvoľne a počas 
prvého dňa bola návštev-
nosť pomerne vlažná, tento 
raz by nezainteresovaný 
návštevník od seba jednotli-
vé dni nevedel rozlíšiť a ešte 
aj počas piatkového dňa pre 

verejnosť sa to po chodbách 
len tak hemžilo.
S najväčšou pravdepodob-
nosťou tak môžeme kon-
štatovať, že šlo o rekordný 
ročník z pohľadu zúčastne-
ných ako aj z pohľadu náv-
števnosti – čo je logickým 
vyústením vývoja udalostí 

v Európe a vo svete.
Účasť spoločnosti TATRAVA-
GÓNKA, a. s. by sa dala hod-
notiť z viacerých aspektov. 
V prvom rade musíme jed-
noznačne prehlásiť, že rodi-
na Vagonárov sa poriadne 
rozšírila. Ubehnutý čas sme 
využili na posilnenie našej 
pozície na trhu akvizíciou 
nových spoločností. Tie sa 

začínajú stabilne etablovať 
na trhu. Do skupiny pribudli 
spoločnosti a prevádzky ako 
Gredelj či Tlmače. Čoraz viac 
sledujeme vzostup pozície 
Tatravagónky Bratstvo. 
Najpodstatnejšie však bolo 
cítiť pozíciu nášho akcionára 
Budamar. Väčšina z našich 

zákazníkov nás ešte viac 
vníma ako stabilnú spoloč-
nosť v spoločnosti silných 
investičných hráčov na trhu.
Z pohľadu obchodu sa 
čoraz viac posúvame bližšie 
k projektom s dlhodobou 
víziou a dlhoročné partner-
stvá sa na výstave ešte viac 
utužili. Nakoľko je TATRAVA-
GÓNKA lídrom železničného 

priemyslu, pochopiteľný 
je koncept spolupráce 
s lídrami medzi prepravný-
mi a leasingovými spoloč-
nosťami. Napriek tomu na 
výstave rozhodne nebola 
núdza o nových perspektív-
nych zákazníkov, ktorým sa 
v budúcich rokoch aj vďaka 
spolupráci s našou firmou 
s určitosťou podarí prispieť 
k tvorbe zdravej konkuren-
cie.
Konkurencia jednoznačne 
rastie aj na poli výrobcov. 
Ešte v roku 2018 bola pro-
dukcia nákladných železnič-
ných vozňov viac-menej 
o dvoch veľkých a niekoľ-
kých menších hráčoch. Dnes 
sa počty schopných pro-
ducentov značne rozšírili. 
Konkurenciu cítiť vo všet-
kých oblastiach, všetkých 
vozňových typoch a taktiež 
na všetkých geografických 
teritóriách. Najviac sa je po-
trebné pozastaviť pri vývoji 
kapsových vozňov, kde naše 
riešenie doposiaľ nemalo 
konkurenciu. V Berlíne sa 
nachádzal podobný vozeň 
z dielne nášho konkurenta 
a o minimálne ďalších dvoch 
máme indície. Podobná si-
tuácia je pri kontajnerových 
vozňoch. Tento stav nás 
jednoznačne núti nepoľaviť 
vo vývojárskych snahách 
a potrebe neustále zapra-

INNOTRANS 2022 
PRESNE ŠTYRI ROKY SI MUSELA CELÁ ŽELEZNIČNÁ POSPOLITOSŤ POČ-
KAŤ NA OTVORENIE BRÁN NAJVÄČŠIEHO VEĽTRHU V  TOMTO ODBORE 
– INNOTRANS, KTORÝ SA ZA NORMÁLNYCH OKOLNOSTÍ ORGANIZUJE 
KAŽDÉ DVA ROKY V NEMECKOM HLAVNOM MESTE – BERLÍNE. Z OBJEK-
TÍVNYCH PRÍČIN BOL INTERVAL JEHO KONANIA O ČOSI DLHŠÍ.

covávať inovácie do našich 
riešení.
Do popredia sa čoraz viac 
tlačia doposiaľ menej známi 
výrobcovia resp. výrobcovia, 
ktorých centrum záujmu 
boli mimoeurópske trhy. 
Toto už dnes neplatí a časť 
dopytu našich zákazníkov sa 
už orientuje aj tam.
Z pohľadu na konkrétne 
typy dominovali výsypné 
a už spomínané kapso-
vé vozne. Kým v druhom 
prípade ide o nadväznosť na 
„zelenú stratégiu“ európskej 
prepravnej politiky, v oblasti 
výsypných vozňov sleduje-
me priamy dopad geopo-
litického vývoja v Európe. 
V tomto smere je možné, že 
ide iba o krátkodobý záujem, 
avšak natoľko intenzívny, 
že ani spojenie síl všetkých 
vagónových spoločností by 
nedokázalo pokryť súčasný 
dopyt v portfóliu prepravy 
obilnín.
Vo všeobecnosti sa dá potvr-
diť výrazný záujem o inova-
tívne prvky na nákladnom 
železničnom vozni. Digitálne 
automatické spriahadlo je 
záležitosť, ktorú vnímame už 
pomerne dlho. Na súčas-
nom veľtrhu sme sa mohli 
na vlastné oči presvedčiť, 
že to už viac nie je techno-
logická novinka. Príprava 
pre jeho budúcu montáž je 
priam nutnosť a štandardná 
výbava vozňa. To isté platí aj 
pre rôzne druhy telematiky. 
Do popredia sa dostávajú 
elektronické ovládacie prv-
ky, elektronika v brzdových 
systémoch, potvrdzujú sa 
tendencie neustáleho znižo-
vania hluku, atď.

A ako zhrnuli poznatky 
nadobudnuté na výstave 
predstavitelia jednotli-
vých úsekov?
Ing. Mária Horáková, riadi-
teľka úseku kvality
„Výstavné vozne z vizuál-
nej a kvalitatívnej stránky 
jednoznačne potvrdili náš 
status európskeho lídra 
a to so sebou prináša veľkú 
zodpovednosť. Technológie 
zvárania a povrchových 
úprav má dnes už zvládnuté 
takmer každý výrobca voz-

ňov, ale práve detaily sú to, 
čo nás dvíha na pomyselný 
piedestál. Opravený náter 
okolo skrutkových spojov, 
správny uhol roztiahnu-
tia závlačiek či zvládnuté 
obváranie rebier, to sú 
detaily, ktoré zviditeľňujú 
našu profesionalitu na prvý 
pohľad. Netreba však zaspať 
na vavrínoch, musíme byť 
na seba prísni, problémy 
riešiť systémovými krokmi, 
iba tak sa môžeme posúvať 
vpred.“

Ing. Miroslav Krakovský, 
riaditeľ úseku vývoja
„Rád konštatujem, že stále 
udávame trendy v oblasti 
vývoja nákladných vagónov 
v Európe a naša konkuren-
cia ich zjavne považuje za 
inšpiratívne.
Zároveň však aj výstava 
ukázala, že trend nasadenia 
automatického spriahadla 
či telematiky a senzoriky pre 
nákladné vagóny sa zdá byť 
v Európe nezvratný. Tren-
dom je aj naďalej významná 
oblasť znižovania hluku ná-
kladnej železničnej dopravy 
a neustále optimalizovanie 
vlastnej hmotnosti.
Prechod od inovatívnych 
vagónov k inteligentným 
vlakovým súpravám je dnes 
určujúcim trendom, na 
ktorý sa aj my intenzívne 
pripravujeme, aby sme si aj 
naďalej udržali vedúcu po-
zíciu na európskom trhu. Tu 
platí to staré známe, ťažšie 
je obhájiť ako získať, čoho 
sme si vedomí a o to inten-
zívnejšie na vývoji nových 

Kĺbová 90´ pre GATX z dielne tureckého výrobcu 

Kapsový vozeň českej spoločnosti Nymwag

Časť exponátov INNOTRANS 2022 
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Už dlhšiu dobu ste mali možnosť 
v rámci našej spoločnosti zachytiť 
myšlienky, diskusie a aktivity ohľa-
dom témy výmeny nášho súčas-
ného „office“ riešenia, konkrétne 
platformy Lotus Notes (ďalej len 
LN“). Dosť často sa od Vás objavova-
li reakcie v zmysle:
 „Čo je zlé na LN?“
 „Je to nutné?
 Veď LN funguje...“
 „Na čo je to dobré? Veď na LN 

sme zvyknutí a poskytuje nám 
čo potrebujeme.“

Na základe Vašich reakcií vnímam 
potrebu sa k tejto téme vyjadriť 
a vysvetliť komplexnejšie dôvody 

hľadania alternatívy za LN. Prečo 
je teda nutné zaoberať sa danou 
problematikou?
Sme veľkou spoločnosťou európ-
skeho významu a mali by sme po-
užívať tomu adekvátne techno-
lógie. Sme pravdepodobne jedna 
z posledných veľkých spoločností 
používajúca technológiu LN, jej 
trhový podiel v európskom meradle 
je približne 1 % . Technológia LN 
bola pred 20 rokmi nadčasová, dnes 
však už nestíha konkurovať naj-
novším trendom. Spoločnosť IBM 
produkt predala indickej spoločnos-
ti HCL pred niekoľkými rokmi a dala 
tak jasný signál, že túto platformu 

už rozvíjať ďalej nebude. 
LN nám štandardne v našom 
prostredí ponúka mailové služby, 
kalendár a ďalej aj aplikácie, ktoré 
bežne používame pri našej práci. 
Z pohľadu kolaborácie, integrá-
cie, správy digitálneho prostredia 
a v neposlednom rade kybernetic-
kej bezpečnosti je LN už prežitkom.
Nová platforma, ktorej implemen-
tácia je v štádiu príprav však po-
sunie našu efektivitu v mnohých 
oblastiach na vyššiu úroveň. O tejto 
rozsiahlej zmene sa však dočítate až 
v ďalšom vydaní Vagonára... 
 Ing. Marián Guráň 

IT manažér

produktov pracujeme.“

Ing. Marek Kasina, riaditeľ 
úseku technickej prípravy 
výroby
„Innotrans ukázal nie-
len lídra v oblasti vývoja 
a výroby nákladných 
vozňov, ale aj jeho rastúcu 
konkurenciu. Za posledné 
roky vznikalo množstvo 
firiem aj mimo EU, ktoré už 
zvládajú výrobný proces 
na štandardnej úrovni. 
Zákazníka si však získa iba 
ten, kto dokáže prinášať 
inovatívne riešenia a udržať 
ich cenu na konkurenčnej/
rentabilnej/opodstatnenej 
úrovni. Množstvo týchto 
firiem sídli mimo EÚ a ich 
nákladovosť je teda nepo-
rovnateľná s nákladmi krajín 
EÚ. A práve v tejto oblasti sa 
skrýva naša príležitosť, ktorá 
zároveň môže byť slabinou. 
Naďalej si musíme zakladať 
na aktívnom vývoji „tailor 
made“ vozňov, ktoré, aj na-
priek cene, svojou pridanou 
hodnotou oslovia zákazní-
kov. Najdôležitejšou úlohou 
ÚTPV bude kontrovať úseku 
vývoja a vytvoriť im priestor 
na implementáciu nových 

konštrukčných impulzov. 
Zároveň však musíme hľa-
dať úspory v rámci existujú-
cich procesov, či už z pohľa-
du energetickej náročnosti 
alebo prácnosti. Tu sa nám 
javí niekoľko poznaných, 
ale aj neprebádaných ciest, 
ktorými by sme sa chceli 
vybrať. „Mapu“ týchto ciest 
však nemôžeme odhaľovať 
v časopise VAGONÁR, ktorý 
si s radosťou číta aj naša 
konkurencia.“

Naša spoločnosť už tradične 
patrí k najväčším vystavo-
vateľom, čo sa týka počtu 
fyzických exponátov. Inak 
tomu nebolo ani tentoraz. 
Konkrétnym typom expo-
nátov patril článok v pred-
chádzajúcom čísle Vagoná-
ra. Spomenieme však fakt, 
že interakcia medzi nimi 
a návštevníkmi InnoTransu 
bola skutočne značná.
Všetky informácie sú teda 
starostlivo poznačené, po 

návrate z veľtrhu našli svo-
jich adresátov a pred nami 
sú vytýčené nové ciele, 
nové úlohy a pokračovanie 
v tvrdej práci. Jedna výstava 
skončila, ale pred nami je 
výzva v podobe ďalšej – a to 
najmä z pohľadu prototypo-
vej výroby. Produkcia našej 
spoločnosti bude - ako inak 
- s určitosťou patriť k špičke 
budúcoročného veľtrhu 
Transport & Logistics 2023 
v Mníchove.

Všadeprítomné automatické spriahadlo Cisternový vozeň výrobcu Chemet

90´vozeň od českého výrobcu WALBO 
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Infračervené teplomery 
sa v našej spoločnosti po-
užívajú najmä na kontro-
lu predohrevu pri zváraní 
a na kontrolu teploty pri 
rovnaní. Ich spoľahlivosť 
vo výrobnom procese je 
mimoriadne dôležitá. 
Kalibrácie týchto tep-
lomerov sa doteraz 
zastrešovali externým 
laboratóriom. Zakúpením 
nového zariadenia: čier-
neho telesa – kalibračnej 
pece dokážu pracovníci 
metrológie vykonávať 
kalibrácie interne. 
Zakúpenie technológie 
však negarantuje poža-
dovaný výsledok. Za ním 

stoja hlavne kolegovia 
z metrológie, ktorí museli 
svoju spôsobilosť vyko-
návať kalibrácie infra-
červených teplomerov 
preukázať uznávaným au-

toritám. Medzilaboratór-
ne porovnávacie meranie 
(MLPM) kalibrácie infra-
červeného teplomera 
porovnalo naše výsledky 
merania voči vzťažnej 

hodnote postavenej na 
výsledkoch Slovenskej 
legálnej metrológie n.o..
Výsledky MLPM preuká-
zali 100 % výsledky mera-
nia, ktoré klasifikujú naše 
oddelenie metrológie 
ako spôsobilé vykonávať 
kalibráciu infračervených 
teplomerov. 
Kolegovia z metrológie 
tak ušetria spoločnos-
ti nielen financie, ale 
hlavne čas potrebný na 
kalibráciu.
Ing. Marian FARKAŠOVSKÝ

manažér metrológie 
a skúšok

hlavný metrológ
spoločnosti

Pomaly sa blíži koniec 
roka a všetci sa snažíme 
doháňať nesplnené úlohy 
a ciele. Aby sme nášmu 
úsiliu dali ten správny 
smer, potrebujeme vidieť, 
kde sme a v ktorých ob-
lastiach je potrebné, ako 
sa hovorí, "pridať".
Po vyhodnotení reali-
zovaných flash auditov 
za tretí štvrťrok je nám 
všetkým jasné, že je 
nevyhnutné zamerať sa 
na oblasť dokumentácie 
a zabezpečiť naprieč 
všetkými podpornými 
procesmi jej prítomnosť 

a správnosť, následne 
potom priamo vo výrobe 
jej bezvýhradné rešpek-
tovanie.
Toto sa nám podarilo len 

v 25 % preverovaných 
prípadov, konkrétne na 
BU01, BU05 a BU10, ktoré 
dosiahli hodnotenie 
100 %.

V prípade ostatných BU 
sme dosiahli cieľ 75 %, za 
čo patrí veľká vďaka všet-
kým, ktorí prispeli k to-
muto skvelému výsledku.
Naším spoločným cieľom 
je však byť PRVOU VOĽ-
BOU našich zákazníkov, 
čo znamená neustále sa 
zlepšovať a posúvať hra-
nice svojich možností.
Na posledné tri mesiace 
roku 2022 je teda naším 
spoločným cieľom výsle-
dok 100 % vo všetkých 
hodnotených oblastiach 
a všetkých BU.

Odd. procesného inžinierstva

ÚSPECHY METROLÓGIE

VÝSLEDKY FLASH AUDITOV 
V TREŤOM ŠTVRŤROKU 2022
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Ing. Farkašovský, hlavný metrológ a.s. pri kalibrácii 

FA 3.Q 2022 - výsledky oblastí hodnotenia

Vypnite osvetlenia pracoviska, dobu 
svietenia obmedzte na dobu pobytu na 

pracovisku. 

Zákaz používania elektrických ohrievačov

Prísny zákaz chladenia kostry stlačeným 
vzduchom alebo technickými plynmi.

Poškodenie brány alebo obvodového plášťa 
budovy okamžite hlásiť oddeleniu údržby. 

Vypnite zváračky, pridružené elektrické 
zariadenia, hydraulické pohony, všetky 

ostatné technologické zariadenia.

Vizuálne a akusticky skontrolujte úniky 
stlačeného vzduchu a technických plynov, 
poškodenie hadíc, prípojok, uvoľnených 

ventilov. 

Je prísne zakázané manipulovať s tepelný-
mi snímačmi na halách a úmyselné ovplyv-

ňovanie snímanej teploty. Poškodenie je 
potrebné okamžite hlásiť odd. údržby. 

Po ukončení činnosti uzavrite prívodné 
ventily technických plynov do zváracích 

zariadení.

Minimalizujte čas otvorenia vstupných brán 
do výrobných hál (medzi vykurovaným 

a nevykurovaným priestorom). Po každej 
zmene ich úplne uzavrite.

Neplytvajte vodou!

Vizuálne skontrolujte plavákový snímač 
odberného miesta zmesného plynu.  

Ak sa nezvára, strelka v plaváku musí byť 
spadnutá dolu.

V priechodných halách je zakázané otvárať 
brány na oboch stranách haly súčasne.

Trieďte odpad!

ĎAKUJEME

ŠETRI ENERGIE!



1980 – 1989

Stavba desaťročia – PODVOZKÁREŇ – 
prináša  do výrobného procesu prvú 
AUTOMATIZÁCIU, ktorá zásadne mení 
pohľad na výrobný proces a zvyšuje 
požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov. 
Osemdesiate roky tak prinášajú väčšiu 
angažovanosť vedenia podniku v oblasti 
starostlivosti o zamestnancov. Pravidelné 

rekvalifikácie, vzdelávacie programy 
a aktívnejšia výchova až 750 UČŇOV 
prináša svoj efekt. Neutícha ani výstavba 
dôležitých objektov pre sociálne 
a spoločenské vyžitie zamestnancov 
a občanov mesta Poprad. Takmer 5 000 
ZAMESTNANCOV plnením plánu na 120 % 
BUDUJE LEPŠÍ ZAJTRAJŠOK.

Lepší zajtrajšok sa nakrátko odkladá. RVHP padá a s ňou aj sny podniku 
na veľkosériovú výrobu. Aktívny zahraničný obchod a promptná zmena 
z kvantity na kvalitu produkcie je otázkou prežitia podniku. V roku 1994 
vzniká TATRAVAGÓNKA A. S., ktorá získava certifikát systému manažérstva 
kvality podľa ISO 9001.
Podnik sa etabluje na európskom trhu, je však ťažko skúšaný nepriaznivým 
vývojom spoločenského a politického rozvoja na Slovensku. Privatizáciou 
zoštíhlený podnik stojí na okraji priepasti. 

1990 – 1999



2006
NOVÝ VIETOR DO PLACHIET
Zmena akcionárov bola 
mimoriadne citeľná aj na 
technickom úseku. „Silné 
základy oddelenia vzbudili 
v akcionároch dôveru, čo 
vyústilo do silnej finančnej 
podpory softvérového, 
hardvérového aj personál-
neho vybavenia. Pamätám 
si jedno vyhlásenie nového 
akcionára smerom ku tech-
nickému úseku, ktoré zne-
lo: „Už v tom nie ste sami." 
Bolo to silne podporujúce 
a motivujúce zároveň, 
a tak rozdielne voči predo-
šlému prístupu. Postupne 
sme aplikovali moderné 
konštrukčné prístupy ako 
Design to cost a Concurrent 
engineering pre zefek-
tívnenie vývojových prác. 
Pôvodné 2 roky potrebné 
na vývoj vozňa sa skrátili 

o štvrtinu až polovicu, 
pričom súbežne rástli ná-
roky na legislatívne požia-
davky, " začína rozprávanie 
Ing. Krakovský. Rok 2006 
by sa pokojne dal nazvať 
rokom zásadných zmien, 
ktoré ovplyvnili smero-
vanie našej spoločnosti 
na minimálne ďalšie dve 
dekády.

NÁVRAT KU VÝVOJU
PODVOZKOV
„Do toho času bol dlhodo-
bo vývoj podvozkov za-
strešený externou firmou. 
Ďalší krok k zásadnej zme-
ne, ktorým bolo vrátenie 
vývoja späť do TVP, zna-
menal vybudovanie vlast-
ného oddelenia vývoja 
podvozkov, a tým získanie 

„nezávislosti a kontroly“ 
nad touto mimoriadne 
dôležitou oblasťou.“

VYTVORENIE ODDELENIA 
SCHVAĽOVANIA VOZŇOV 
A ZNIŽOVANIE HLUKU
„Nemenili sa však len pod-
mienky v našej firme, ale 
aj v oblasti schvaľovania 
a uvádzania vozňov do 
prevádzky. Vznikom TSI 
(Technická špecifikácia pre 
interoperabilitu – dohlia-
da na technickú spôsobi-

losť vozňov) sme museli 
vytvoriť nové špecializova-
né oddelenie schvaľovania 
vozňov.“ Environmentálne 
ambície EU dostávali v tom 
istom roku konkrétny šat 
zavedením limitov hluku, 
ktoré zásadne vstúpili do 
náročnosti vývoja vozňov. 
„Nielen my, ale aj výrob-
covia brzdných systémov 
museli začať hľadať rieše-

nie znižovania hlučnosti, 
čo je predmet na samo-
statnú tému. Hluk u vozňov 
vybavených liatinovými 
klátikmi sa pohybuje na 
úrovni 92 dB(A), čo si vy-
žiadalo zmenu použitých 
materiálov. Podľa tejto TSI 
sme v spoločnosti odskúša-
li ako prvý vozeň Samms, 
typ N-209-00 už v roku 
2007." Všetky novovyrobe-
né nákladné vozne vyba-
vené klátikovou brzdou už 
majú kompozitné klátiky, 
ktoré garantujú hluk do 
83dB(A).

VYMENOVANIE HLAVNÉHO 
KONŠTRUKTÉRA
„Dialo sa príliš veľa exter-
ných zmien, ktoré si vyža-
dovali pozornosť celého 
tímu, a preto sme museli 
nájsť človeka, najlepšieho 
a najskúsenejšieho tech-

nika, ktorý by dohliadal na 
inovatívny technický rast 
firmy. V tom čase to bol 
Ing. Valigurský Ján, v súčas-
nosti Ing. Moravčík Ma-
rián, Ph.D. Tak vznikla sa-
mostatná pozícia hlavného 
konštruktéra spoločnosti, 
ktorá má za cieľ dohliadať 
na všetky projekty, sledo-
vať a predvídať trendy na 
trhu a snažiť sa poznatky 
implementovať do vývoja 
našej produkcie.“

2008
NORMOTVORNÁ ČINNOSŤ
„Priamo, ale aj prostred-
níctvom zástupcov sme 
začali aktívne vstupovať 
a ovplyvňovať tvorbu no-
riem v európskom meradle 
vrátane TSI, EN noriem, UIC 
vyhlášok a tak premietať aj 
naše poznatky a skúsenosti 
do legislatívneho procesu. 

Dnes sme už aktívnymi 
členmi mnohých medziná-
rodných organizácií. Verí-
me, že naša snaha pomôže 
zatraktívniť a zefektívniť 
železničnú prepravu.“

2009
NÁVRAT VÝVOJA
CISTERNOVÝCH VOZŇOV 
A PRÍCHOD WINDCHILL
Stavebný ruch v hale 4 
veštil zmeny nielen v pro-
duktovom portfóliu, ale aj 
na technickom úseku. „Ak-
tívne hľadanie efektivity 
a príležitostí na trhu vyús-
tilo do opätovnej výroby 
cisterien a cisternových 
vozňov v areáli podniku. 
Nákup najmodernejšej 
výrobnej technológie 
znamenal aj znovuožive-
nie vývoja cisternových 
vozňov, teda sme oprášili 
staršie vedomosti a pustili 

sa do práce. “ Objem vlast-
ného vývoja aj naďalej 
dynamicky rástol. „Veľké 
množstvo dát si už vyžado-
valo zavedenie sofistiko-
vanej kontroly a riadenia, 
čo vyústilo do zavedenia 
PDM/PLM systému Wind-
chill na ich správu. V praxi 
to znamená živé prepoje-
nie 3D dát konštruktéra so 
systémom pre správu dát 
a ich kontrolované spravo-
vanie.“

2011
ZÁSADNÉ ORGANIZAČNÉ 
ZMENY
Technický úsek bol v tej 
dobe „veľký kolos“ za-
mestnancov, ktorý zastre-
šoval dva pomerne kom-
plexné a náročné procesy, 
vývoj produkcie a technic-
kú pripravenosť výroby.
„Rozdelenie technického 

60 ROKOV

Rok 2006, ambiciózne plány nového vedenia podniku udávajú závratné tempo naprieč 
celým areálom. Komplexnosť vývoja vlastných vozňov a podvozkov, profesionalita vý-
robných kapacít, kvalita produktu a stabilita pracovného kolektívu spoločnosti priniesli 
dlhodobú dôveru obchodných partnerov. Takto by sme mohli v skratke opísať dianie po 
roku 2006. Bolo by to však príliš jednoduché. Za týmto úspechom stojí celý zástup Vago-
nárov, ktorí sa na „znovuzrodení“ spoločnosti podieľali. Jednou zo zásadných zmien bol 
aj postoj spoločnosti k vlastnému vývoju produkcie a jeho aktívna podpora. Ako a čo 
sa všetko dialo na technickom úseku, neskôr úseku vývoja od vstupu nového akcioná-
ra Optifin Invest vyrozpráva Ing. Miroslav Krakovský, ktorý od počiatku tejto etapy až 
dodnes stojí na jeho čele.

VLASTNÉHO VÝVOJA PRODUKCIE             
III. ČASŤ

2007 Samms -prvý vozeň testovaný na hlučnosť podľa TSI

2022 Kolektív ÚV

DODAŤ FOTO

vagonar@tatravagonka.sk
10 11

september/oktober
VAGONÁR VAGONÁR10
vagonar@tatravagonka.sk
VAGONÁR



úseku na úsek vývoja 
a úsek technickej prípravy 
výroby značne posilnilo 
odborný rast oboch proce-
sov a napomohlo rozvoju 
úseku vývoja stať sa ne-
skorším európskym lídrom 
vo svojej oblasti," upresňu-
je Ing. Krakovský.

2013
KNOW-HOW
Po rokoch pozitívnych 
turbulentných zmien prišlo 
na rad nemenej dôležité 
digitalizovanie všetkých 
poznatkov, ktoré kolektív 
pod vedením Ing. Krakov-
ského získal. „Digitálny 

sumár nášho know-how, 
skúseností, ale aj chýb 
nazbieraných v procese vý-
voja zjednodušil ich ďalšie 
využitie v praxi. Virtuálny 
svet sme začali využívať aj 
na predikovanie správa-
nia sa vozňa počas jazdy 
na reálnej trati. Ako prví 
v Európe sme zaviedli 
dynamické simulácie už do 
procesu návrhu a vývoja 
produktu, čo nám umožni-
lo optimalizovať hmotnosť 
a identifikovať s vysokou 
presnosťou pevnostne 
kritické miesta na vozni 
počas jeho jazdy.“

2015
SKÚSENOSTI PRENESENÉ 
DO PRODUKTU
Všetky ambície vedenia 
spoločnosti a snaha ko-
lektívu úseku vývoja bola 
korunovaná úspechom. 
Od r. 2006 úsek vývoja 
zrealizoval viac ako 300 
projektov pozostávajúcich 
z vývoja nových produktov, 
dovývoja, doschválenia 
či realizovania rôznych 
technických požiadaviek 
zákazníkov.
Nie je priestor venovať sa 
každému projektu osobit-
ne, no za zmienku rozhod-
ne stoja produkty, ktoré 

na trhu vynikajú svojím 
dizajnom:
• Bezkostrové cisternové 

vozne a ich hromadné 
nasadenie do prevádzky 
v EU. V sekcii cisterno-
vých vozňov je potreb-
né spomenúť aj Zagns 
117 m3, ktorý bez zme-
ny dĺžky vozňa prepraví 
o 5 m3 viac LPG.

• Plošinové vozne - Sggn-
ss 80’- jediná dvojpod-
vozková alternatíva 
v EU, tzv. „light eighty“, 
ktorá svojím unikátnym 
dizajnom získala titul 
"bestseller dekády".

• Samms – jediný moder-

Dynamické simulácie v TVP

ný 6-osový vozeň svojho 
druhu v EU na prepravu 
ťažkej techniky.

• Track friendly podvoz-
ky – radiálne nastavenie 
dvojkolesí pri prechode 
oblúkmi znižuje opot-
rebovanie dvojkolesí 
a koľají.

• Veľmi tiché vozne – Sg-
mmnss 45’a Sggnss 80’.

• Rad obilninových voz-
ňov z TVP je napriek 
tvrdej konkurencii naj-
používanejší vozeň v EU 
práve vďaka optimalizo-
vaným parametrom.

• Unikátne riešenie vozňa 

na prepravu cukru, kde 
požadovaná tesnosť sa 
dostáva do kontrastu 
s nežiadúcim podtlakom 
pri vyprázdňovaní.

• Úspešný prienik na 
španielsky trh s našimi 
technickými riešeniami 
tak pre cisternové ako aj 
kontajnerové vozne.

2022
CHCEME BYŤ PRVOU
VOĽBOU AJ V ĎALŠEJ
STOROČNICI
V roku 2022 spoločnosť 
vlastní už 40 patentov 
a úžitkových vzorov, 

90 % produkcie nesie pečať 
vlastného vývoja a pro-
dukty spoločnosti boli na 
Slovensku 4x ocenené ako 
„Strojársky výrobok roka“. 
To je však len sekundárny 
výsledok snahy mnohých 
Vagonárov. Tým primár-
nym je dôvera našich 
zákazníkov v schopnosti 
našej spoločnosti TATRAVA-
GÓNKA…
Pred úsekom vývoja stojí 
mnoho ďalších výziev, kto-
rých zvládnutie ovplyvní 
naše smerovanie a pôso-
benie na trhu na najbližšie 
dekády. Prechod „Od inova-

tívneho nákladného vozňa 
ku inteligentnému náklad-
nému vlaku“ je predzves-
ťou zásadných zmien vo 
vývoji a výrobe nákladných 
vozňov. Sme pripravení…?

Na túto otázku v najbližšom 
čísle odpovie Ing. Miroslav 
Krakovský, riaditeľ úseku 
vývoja, ktorý nám priblížil 
udalosti na technickom 
úseku, neskôr úseku vývoja 
v rokoch 2006-2022, za čo 
mu veľmi pekne ďakujeme.

Tammns Strojársky výrobok roka 2018

Naše poďakovanie však patrí aj Ing. Mariánovi Moravčíkovi, PhD., hlavnému konštruktérovi a.s.
Bez jeho cenných zdrojov, informácií a rád by trilógia, 60 rokov vlastného vývoja produkcie, nikdy neuzrela svetlo sveta.

Ďakujeme

BYŤ PRVOU VOĽBOU aj v nasledujúcej storočnici
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PRACOVNÉ JUBILEUM

SEPTEMBER
Meno a priezvisko NS Vek
Jevošová Eva 13110 55
Garčár Miroslav 22110 65
Vadovský František 41211 50
Sosková Anna 41910 55
Kališ Alfréd 42110 60
Mazurek Miroslav 42120 60
Bialončík Miroslav 42130 50
Harhovský Jozef 43290 55

OKTÓBER
Meno a priezvisko NS Vek
Gavalier Ľubomír Ing. 11110 50
Cína Štefan 24110 55
Stankovič Zdenko 41150 55
Gallovič Peter 41910 60
Kubov Jozef 44210 60
Lunter Miloš Ing. 80130 60
Škvarkovska Tatiana 81120 60

ŽIVOTNÉ JUBILEUM
Aj Vaše okrúhle narodeniny sú pre nás 
príležitosťou k tomu, aby sme Vám úprim-
ne poblahoželali. Šťastie, zdravie, láska je 
niečo čo Vám nemôžeme 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.

UZNANIE
Mimoriadne radi vyjadrujeme uznanie oso-
bám, ktoré nezištne pomohli darovaním krvi.

Uctime si spomienkou pamiatku na 
našich bývalých kolegov, ktorí nás 
navždy opustili.
Ján Zimerman
Ján Kredatus
Jozef Michlík

SPOMIENKA

OKTÓBER
Meno a priezvisko NS Roky
Horáková Mária Ing. 19110 15
Melioris Štefan 41211 15
Gaži Ján 42110 20
Sýkora Igor 42110 15
Simová Janka 42910 40
Brija Ondrej 43110 15

POĎAKOVANIE
Naše poďakovanie za dlhoročnú a svedo-
mitú prácu v spoločnosti TATRAVAGÓNKA 
patrí aj pracovníkom, ktorí si už dnes užívajú 
zaslúžený dôchodok. Prajeme Vám, kolego-
via, aby Vás sprevádzalo vedomie dobre vy-
konanej práce a želáme pevné zdravie a veľa 
radostných a slnečných dní v dôchodku.
ĎAKUJEME!

Labaj Anton 44910 Poprad
Závacký Ján 41120 Poprad

TVÁR SPOLOČNOSTI TATRAVAGÓNKA

Na základe rozhodnutia výkonného vedenia spoločnosti a po 
dohode s VZO OZ kovo je stanovený termín celozávodnej 
dovolenky (CZD) v roku 2023 nasledovne:
1. Celozávodná dovolenka je stanovená:
a)  na dni – 2. 1. 2023 až 5. 1. 2023 (4 pracovné dni), kde
	 nástup pre štvorzmenný pracovný čas je 
  7. 1. 2023 o 6:00,
	 ostatné útvary spoločnosti začínajú 9. 1. 2023,

b) v letnom období na dni 24. 7. 2023 až 30. 7. 2023
 (5 pracovných dní),
c) v období vianočných sviatkov 2023 na dni 22. 12. 2023 

až 5. 1. 2024 (8 pracovných dní) – nástup do práce 
8. 1. 2024.

2. V súvislosti s týmto ukladám riaditeľom úsekov nariadiť 
čerpanie dovolenky všetkým zamestnancom, okrem 
zamestnancov, ktorí budú zabezpečovať plnenie nevy-
hnutných prác.

3. Počas CZD zamestnanci v zmysle platných príkazov 
GR, a. s. zapojení do inventúrnych a uzávierkových prác, 
budú tieto práce vykonávať v nevyhnutnom rozsahu.

4. Manažér informačných technológií zabezpečí v čase CZD 
nevyhnutnú minimálnu obsluhu informačného systému.

5. Supervízor ochrany pred požiarmi zabezpečí pohotovosť 
sanitného vozidla a požiarnu ochranu objektov.

6. V mimoriadnych prípadoch môžu riaditelia úsekov naria-
diť v čase celozávodnej dovolenky vykonávanie nevy-
hnutných činností potrebným počtom zamestnancov.

7. V dňoch celozávodnej dovolenky budú do spoločnosti 
vpustení len zamestnanci uvedení v zoznamoch, ktorých 
spracovanie zabezpečia riaditelia príslušných úsekov. 
Tieto zoznamy schválené (podpísané) jednotlivými riadi-
teľmi budú odovzdané na všetky vrátnice spoločnosti.

8.  Vedúci zamestnanci ďalej zabezpečia:
8.1 Pred nástupom dovolenky vyčistenie strojov a zariade-

ní od triesok, odpadov a pod., vývoz smetí, kovového 
odpadu a šrotu z výrobných hál.

8.2  Uzamknutie priestorov, ktoré budú počas CZD mimo 
prevádzky v rámci ochrany majetku.

8.3  Preverenie protipožiarneho zabezpečenia objektov a od-
stránenie možných zdrojov požiarov.

8.4  Oboznámenie všetkých zamestnancov s týmto príkazom 
a s pridelenými úlohami, ktoré budú počas CZD zabez-
pečovať.

9.  Príkaz nadobúda účinnosť dňom vydania a stráca účin-
nosť po uplynutí CZD.

Ako začína byť dobrým zvykom, aj v tomto čísle musíme 
vyzdvihnúť darcov krvi, ktorí už šplhajú na „medailové 
umiestnenie“ . Iba 20 odberov krvi delí pána Štefana 
Červenku a 30 odberov Ľuboša Sýkoru  od Kňazovic-
kého medaily. 
Srdečné blahoželanie a malé poďakovanie osobne 
venoval aj generálny riaditeľ, Ing. Juraj Hudáč. 
 Sme na Vás hrdí!

DARCOVIA 
KRVI

AŠPIRANTI
NA MEDAILU

Štefan Červenka a  Ľuboš Sýkora

Sklenár Marián 47140 40 odberov

Švajková Terézia 49120 20 odberov

Jakubčo Štefan 43130 20 odberov

Sýkora Ľuboš 42230 70 odberov

Kušmirek Rastislav 43130 20 odberov

Michalíková Eva 43790 30 odberov

Berčo Tomáš 42110 10 odberov

Krawczyk Martin Ing. 23110 20 odberov

Fabian Branislav 21310 10 odberov

Polkabla Peter 80130 10 odberov

Michalik Ľubomír 44210 15
Zahurančík Lukáš Ing. 44910 10
Ferjo Peter 46310 10
Janna Jozef 60110 15
Handzuš Milan Ing. 90130 30
Dvorčáková Veronika 90130 40
Kundis Jozef 93110 15

CELOZÁVODNÁ 
DOVOLENKA 2023
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SEPTEMBER
Meno a priezvisko NS Roky

Kušniráková Eva 10140 15
Seman Jozef Ing. 20120 10
Kapolka Ľubomír Ing. 23110 30
Mlaka Peter 41162 15
Lenčéš Slavomír 41214 15
Škirta Marek 42216 20
Gallik Ján 43520 15
Málik Jaroslav 43630 20
Hrabčák Karol 44240 15
Geleneky Marta Bc. 50110 15
Šavel Rudolf 93110 15
Čonková Anna 94110 15
Šperňáková Marcela 94110 15
Feketeová Margita 94110 15
Bukovinský Marek 42130 10



VAGONÁR 
VAGONÁROM

Spájajú nás dejiny, ľudia aj názov. Hrdo a s úctou vzhliadame ku mnohým
generáciám, ktoré s nami budovali dedičstvo našich detí.

Ich láska, zanietenie a oddanosť folklóru je inšpirujúca. 

Ďakujeme kolektívu folklórneho súboru za tento dar poznania.

A kto na tejto oslave nemohol chýbať? No predsa 
ľudia, ktorí našu spoločnosť budovali. Pozvaný bol 
každý, kto patril alebo stále patrí do "vagonárskej 

rodiny". Zagratulovať oslávencom prišiel aj predseda 
Prešovského samosprávneho kraja, Milan Majerský 

a primátor Popradu, Anton Danko. 

Sála praskala vo švíkoch a večerný galaprogram
v podaní folklórneho súboru

s názovm OŽIVENÍ si vyslúžil standing ovation. 

Sme mimoriadne hrdí na to, že tento umelecký súbor 
pokračuje v uchovávaní

nášho kultúrneho dedičstva a že nás reprezentuje
v mnohých krajinách Európy. 
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V roku 1962, na oslave svojho 50.  jubilea, Vagónka Poprad iniciovala zrod
folklórneho súboru VAGONÁR. 

O 50 rokov neskôr sme sa opäť stretli na tom istom pódiu. 100-ročná Tatravagónka
a 50-ročný folklórny súbor Vagonár Poprad. 

Nedostali ste sa k lístkom? 
Nevadí.

Pre veľký záujem sa bude 
predstavenie opakovať

9. decembra 2022
o 19:00 hod.

Lístky si viete zarezervovať 
u ATP pracovníčky/ekonómky 

strediska najneskôr do 
30. 11. 2022. V zmysle zákona 

Vám bude zo mzdy zrazená 
daň a odvody z hodnoty lístka 

(4,86,- €/lístok). 
Zamestnanec si môže požiadať 

o lístok pre seba, manžela/
manželku a vyživované osoby.   



Sv. Mikuláš tento rok konečne 
príde medzi nás
a s ním aj komediálna
family show
SRANDA BANDA!
Nezmeškajte príchod
vytúženého Sv. Mikuláša
6. decembra o 15:00
alebo o 17:30
v kongresovej sále AQC Poprad. 

Registrácia možná od 18. novembra 2022 do 29. novembra 2022
u ATP pracovníčky/ekonómky strediska.
Predstavenie sa odporúča deťom vo veku od 4 – 15 rokov. Tešíme sa na Vás!!!! 

vagonar@tatravagonka.sk
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21. októbra 2022 bol pre 
nášho kolegu mimoriadne 
významný deň. Podtat-
ranská knižnica v Poprade 
otvorila vernisáž s názvom 
TIMKOVCI. Otec, Ján Tim-
ko – inšpektor kvality na 
BU 12 a jeho dvaja nadaní 
synovia Ľudovít a Pavol za-
plavili Oddelenie umenia 
v Spišskej Sobote svojimi 
dielami. Túto udalosť sme 
si nemohli nechať ujsť. 
V sále panovala príjemná 
rodinná atmosféra, a tak 
naše pocity „strojárskej 
kultúrnej neohrabanosti“ 
išli rýchlo bokom. Obrazy 
troch TIMKOVCOV sa líšia 
v technike, forme a mate-
riáloch a nájde si tu „to 
svoje“ každý. S nadšením 
sme si expozíciu prešli 
a zhodli sa, že sa sem 
ešte vrátime. Ako rodičia, 
dokázali sme sa vcítiť aj do 
jeho pozície otca dvoch 
nadaných synov a cítili 
sme hrdosť aj za neho.

Nedokázali sme si však 
odpustiť na p. Timka 
otázku, ktorú zrejme po-
čúva často: Ako sa strojár 
dostal k umeniu…?!
„Umenie potrebujem k ži-
votu a myslím si, že každý 
ho potrebuje. Mal som 
jedného známeho, ktorý 
hovoril: "Čo to je umenie? 
Veď z toho nevyžiješ" a ja 
mu vravím: "Nevyžijem, 
mňa živí strojarina, ale 
umenie k životu potrebuje 
každý" a obrátil som tému 
na jeho nové auto. „To je 

parádny burák, čo?! Pozri 
na ten dizajn, na ten nád-
herný interiér, to je paráda, 
čo?!“ vraví mi. Súhlasne 
som prikývol a povedal: 
„No vidíš. Aj to je umenie. 
Ten dizajn, interiér a de-
taily vytváral človek, ktorý 
išiel od základu. Najprv sa 
musel na nejakej ZUŠ-
ke naučiť kresliť, potom 
pracovať s tvarom a mo-

delovať, nasával ten život 
a atmosféru a to všetko 
dal do toho auta, aby si sa 
ty v ňom cítil dobre. Aj tu 
nájdeš umenie." A my mu 
dávame za pravdu… Vo 
všetkom sa skrýva kúsok 
umenia.
Na vernisáži nám hovoril 
o jeho túžbe ilustrovať 
poéziu. O pár dní neskôr, 
ako finalista výstavy 

Slovom a obrazom v Koši-
ciach dostáva informáciu, 
že jeho obraz bol vybraný 
ako ilustrácia do knihy 
poézie, k čomu srdečne 
blahoželáme. Umelec-
kým svetom oceňovaný 
inšpektor kvality BU 12 má 
ešte veľa nápadov a myš-
lienok na ďalšiu tvorbu 
a my mu budeme držať 
palce a budeme sa tešiť 
na jeho ďalšiu vernisáž. 
Dovtedy si však choďte 
pozrieť vernisáž TIMKOVCI, 
ktorá trvá do 30. 11. 2022 
v Podtatranskej knižnici 
v Poprade – Sobotské 
námestie. Držíme pánovi 
Timkovi a jeho nadaným 
synom palce a prajeme 
mnoho ďalších naplne-
ných umeleckých snov.

Nám však stále hlavou 
beží myšlienka, ako málo 
o sebe vieme… Koľko 
talentov sa medzi nami 
skrýva…

Pozvánka Nenechajte si ujsť 

TIMKOVCI

Ján Timko, inšpektor kvality BU 12 

Ján, Ľudovít, Pavol Timkovci
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Otázka z minulého čísla: Ako sa volá dokument, ktorý je 
súborom morálnych noriem, ideálov a princípov našej 
spoločnosti?
Správna odpoveď: Etický kódex. 
Mikinu z limitovanej edície 
s logom storočnice získava: 
Andrej Petras zo strediska 
43510.

NOVÁ OTÁZKA: 
Previerka Flash auditov v 3. Q 
odhalila našu slabinu. V ktorej 
oblasti sme dosiahli iba 25 % 
úspešnosť a potrebujeme 
v nej "pridať"?

SEPTEMBER
VLADIMÍR BABURA

AUGUST
JÁN  OGURČÁK
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Zapojením sa do súťaže vyjadrujete súhlas s uverejnením Vašich údajov vo Vagonári, ktoré budú zverejnené 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… LETNÉ DNI SA KRÁTIA, ÚPEKY UŽ SILU TRATIA.
16 € získava: Erika Spišáková 80130 ; 9 € získava: Michal Vaščura 24110.
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VÝHERCA 
Andrej Petras

VEDELI STE, ŽE… ODPOVEĎ:TAJNIČKA KRÍŽOVKY: ?
......................................................................................................................

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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