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TRANSPORT
LOGISTIC 2015
MNÍCHOV
Milí čitatelia Vagonára,
ako často používate slovo „ďakujem“?
Odmalička nás všetkých učili, že poďakovanie je prejavom slušnosti a úprimnej radosti z dosiahnutého.
Preto považujem za povinnosť všetkým
vám poďakovať za prácu odvedenú
v I. kvartáli tohto roka. Vďaka nej sme
dosiahli plánovaný výsledok a pokračujeme tak v tendenciách minulého roka.
Aj keď je slovíčko „ďakujem“ prejavom
mojej vďačnosti, tiež by sme sa vám
všetkým chceli poďakovať zvýšením
miezd od 1. mája. Zvyšovanie miezd
sa deje v spoločnosti TATRAVAGÓNKA
druhý rok po sebe. To je dôkazom toho,
že ak dosahujeme plány, ktoré sme si
stanovili, každý zamestnanec získa svoj
podiel na spoločnom výsledku.
Teploty vonku už naznačujú, že sa blíži
leto. Prvýkrát po dlhom čase nás v júli
čaká plánovaná celozávodná dovolenka. Všetci budeme mať čas stráviť
dva týždne s našimi rodinami a som
presvedčený, že počas dovolenky si
odpočinieme a naberieme novú energiu a chuť do práce. Druhá polovica
roka bude pre nás obrovskou skúškou
a výzvou, nakoľko budeme vyrábať mesačne 200 ks vagónov, čo je nominálna
hodnota výroby spoločnosti TATRAVAGÓNKA.
Okrem iného sa v tomto čísle dočítate,
že sme spolu s kolegami získali striebro na hokejovom turnaji. Preto aj teraz
použijem športovú terminológiu – prvý
polčas sme zvládli výborne. Na výhru
v zápase potrebujeme rovnako dobré
výsledky od každého z vás aj v druhom
polčase.
Takým malým štartom do druhého
polčasu bude Deň otvorených dverí
(20. júna 2015) a ja sa budem tešiť na
stretnutie s vami!
Ing. Matúš Babík
generálny riaditeľ
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Viac ako 55 tisíc
návštevníkov
zo 124 krajín sveta
a 2 050 vystavovateľov
zo 62 krajín sa
stretlo počas prvého
májového týždňa na
výstave Transport
Logistic v Mníchove.
Samozrejme, na
15. ročníku veľtrhu
zameraného na
logistiku, mobilitu, IT,
ale aj na dodávateľské
reťazce nemohla
chýbať ani spoločnosť
TATRAVAGÓNKA.
V rámci výstavy, ktorej
sa zúčastnil aj náš tím
konštruktérov, boli
odprezentované nové
trendy v nákladnej
železničnej preprave.

Jednou z najzaujímavejších noviniek je napr. vagón na prepravu
LNG (skvapalnených zemných
plynov). Ide o veľmi komplexný
a technicky náročný cisternový
vozeň.
Bavorsko hostí tento veľtrh každé
dva roky a v porovnaní s výstavou spred dvoch rokov bol
badateľný nárast prepravy, ktorý
zaznamenali viaceré logistické
spoločnosti. Ak sa tento trend
potvrdí, možno predpokladať, že
dôjde k expanzii dopytu po nových prepravných prostriedkoch,
vrátane nákladných železničných
vagónov.
Stánok spoločnosti TATRAVAGÓNKA bol miestom, kde sa
predajný tím stretol nielen s našimi existujúcimi zákazníkmi, ale aj
s potenciálnymi zákazníkmi. Keďže počet nákladných vagónov,
ktoré naši tradiční zákazníci nakupujú, sa za posledné roky značne
zredukoval, naši obchodníci sa
už dlhšie zameriavajú na nových
odberateľov, prípadne aj na nové
trhy mimo Európy. Túto stratégiu
možno badať už aj pri novoprijatých obchodných prípadoch, kde
značná časť zákazníkov sú pre
zamestnancov spoločnosti TATRAVAGÓNKA zatiaľ nepoznané
spoločnosti, ako napr. Innofreight,
Transwaggon, Kolowag, Laude
a Cemat.
Najväčším prínosom účasti na
výstave pre spoločnosť TATRAVAGÓNKA bolo stretnúť všetkých
dôležitých ľudí z nášho odvetvia
počas štyroch dní a na jednom
mieste.
predajný tím
spoločnosť TATRAVAGÓNKA
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MÁM CHUŤ
POSUNÚŤ SA
A NESTAGNOVAŤ
Optimizmus a radosť z práce je niečo, čo vás pri rozhovore
s týmto „majstrom“ bude sprevádzať nepretržite. Hoci je
vo svojej novej funkcii len dva mesiace, spoločnosť TATRAVAGÓNKU a jej priestory pozná dokonale. Má tu svoje obľúbené miesta a počas svojho pracovného života tu
podľa vlastných slov stretla množstvo podnetných ľudí...
Koľko tomu je, čo pracujete
v spoločnosti TATRAVAGÓNKA?
Ako si spomínate na prvý deň,
keď ste nastúpili?
Je to už 30 rokov. 1. februára 1984
som nastúpila na stredisko 5111
k p. Šašurovi. Čakala som, kým sa
otvorí žeriavnicky kurz a od 8. marca 1985 som po preškolení pracovala ako žeriavnička.
Prečo ste sa rozhodli zamestnať práve v spoločnosti TATRAVAGÓNKA?
Ja som sa nerozhodla pre Vagónku,
skončila som školu a potrebovala
som sa zamestnať. Tak som vošla
do Vagónky a už som tu ostala
30 rokov. Nejako som to neplánovala, čas plynul a ja som v konečnom dôsledku s tým stotožnená
a som rada. Mám prácu blízko bydliska a nikam nemusím dochádzať.
Na akých iných pozíciách ste
počas tých 30 rokov pôsobili?
Dlhé roky som pracovala ako
žeriavnička, medzitým som absolvovala dve materské dovolenky.
Potom som nastúpila na pozíciu
manipulantky k p. Hudákovi, počas
tohto obdobia som absolvovala
poslednú materskú dovolenku.
Aká je Vaša momentálna pracovná pozícia?
Názov mojej pracovnej pozície je
Group leader 1. Hoci ste mi spomínali, že by som mala byť prvou ženou na tejto pozícii, nie je to celkom
tak. Predo mnou už bola na tejto
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pozícii p. Slaninová, ktorú si osobne
nepamätám, ale viem, že bola určitý
čas majstrom. Informáciu mám
len z počutia. Ja som nastúpila do
nového pracovného zaradenia od
1. apríla 2015, predtým som bola
na rovnakom stredisku na pozícii skladníčka. Prvýkrát som túto
ponuku dostala od p. Jajuďu, keď
ešte pôsobil v spoločnosti TATRAVAGÓNKA asi 3 roky dozadu.
Trochu som otáľala, ale netreba sa
báť, chcela som to skúsiť, pretože na adresu majstrov sa vzniesli
pripomienky a vidím aspoň, čo táto
práca obnáša.
Čo to teda obnáša?
Hlavne treba pracovať s ľudmi, ukočírovať ich a odhadnúť daný naturel
človeka. Treba vedieť, koho s čím
osloviť. V mojom tíme sú poväčšine
noví ľudia, ktorí nie sú vo Vagónke
viac ako polroka. Čo je na jednej
strane výhoda, lebo si ich môžem
sama nastaviť, na druhej strane sú
zvýšené nároky na spätnú kontrolu.
Napr. taká práca na montáži brzdy,
ale aj na pozícii natierača je naozaj
náročná. Našou úlohou je tiež ľudí
rekvalifikovať na túto prácu. Aj keby
boli vyučení v strojárenstve, montáž
brzdy je niečo, čo sa na školách nevyučuje. Tiež je toho času bežiacich
10 projektov, ktoré sú rôzne – líši
sa spojovací materiál, líšia sa farby.
Vďakabohu je vôľa od starších, že
im ukážu, čo sa ako správne robí.
Vychovala som troch synov, nie je
to nič iné správať sa voči chlapom
tak, ako sa správam v bežnom živo-

te. Nepremýšľala som nad tým, či
ma chlapi budú rešpektovať alebo
nie. Zatiaľ som nemala takú situáciu, ktorú by som musela radikálne
riešiť, vždy bola vôľa dohodnúť sa
z mojej aj z druhej strany. Samozrejme, viem, že prídu aj zložité situácie, kedy mi príde možno aj ľúto za
minulosťou.
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Nehovorím, že sa stretávam len
s pozitívnymi ohlasmi a reakciami,
ale keď sa človek v živote nepobije,
tak čo dokáže?
Čo Vás na tejto práci baví najviac?
Je to práca s ľuďmi, je to také stále
chodenie, zabezpečovanie, veľa
operatívy a ja som tu veľmi rada.
Mne Vagónka prirástla k srdcu.
Pracujem s 50 - 60 ľuďmi v tíme na
štyri zmeny.
Po istom časovom odstupe, aké
sú reakcie ľudí na štvorzmennú
prevádzku?
Zo začiatku boli výhrady a štorcovali sa, pretože im táto organizácia

ROZHOVOR S JÚLIOU MIŽENKOVOU

pracovného času neumožňuje mať
voľné víkendy. Ale teraz si to chvália,
lebo sú viac oddýchnutí. Je iné robiť
dva dni v noci, ako pracovať v noci
celý týždeň, vtedy je človek dobitý.
Aké sú ďalšie ambície vo Vašom
pracovnom živote?
Neplánujem dopredu čo bude, ale
človek nesmie zostať stáť. Viem, že
vďaka tejto skúsenosti sa posuniem
niekam, kde som sa z predchádzajúcej pracovnej pozície posunúť nemohla (pozn. red. skladníčka). Vidím
aj veľa vecí, ktoré sú nedostačujúce,
ale všetko naraz riešiť nejde. Treba
nastaviť určitú postupnosť. Čo ma
teší, že nás je tu veľa takých, ktorí
chcú, ale máme tu aj takých, ktorí

ešte stále „žijú v komunizme“ a bude
sa ťažšie meniť ich zmýšľanie.
Blíži sa Deň otvorených dverí.
Vy ako zamestnankyňa, ktorá tu
pracuje 30 rokov, čo by ste zo
spoločnosti TATRAVAGÓNKA
odprezentovali Vašej rodine?
Mám syna, ktorý má 13 rokov
a veľmi ho spoločnosť TATRAVAGÓNKA zaujíma. Určite by som mu
ukázala prevádzku 2 (pozn. red. Tá
bude počas DOD uzatvorená kvôli
štvorzmennej prevádzke). Ako každé
dieťa ho fascinuje aj výroba vagónov a zároveň veľkosť firmy, ktorá
pôsobí ako kolos a naozaj megalomansky.

-ps-

Počas Vašich predchádzajúcich
pracovných skúseností bola práca
s ľuďmi tiež významnou zložkou
pracovnej náplne?
Robila som skladníčku, tzn. že táto
práca nemá ďaleko k majstrovskej robote. Zároveň však musím
povedať, že vďaka veľkosti firmy
a počtu zamestnancov sa tu človek
nemá šancu vyhnúť kontaktu
s ľuďmi a sociálnej interakcii. Ja
som vďačná aj za to, že spoločnosť
TATRAVAGÓNKA je taký obrovský
zamestnávateľ, práve preto som
tu stretla počas môjho pracovného života množstvo zaujímavých
a úžasných ľudí, ktorí boli pre mňa
v živote prínosom.
Stretávate sa s nejakými reakciami na to, že zastávate pozíciu,
ktorá je vnímaná ako výsostne
mužská?
Nie je to nič mimoriadne. V mojom
tíme ma rešpektujú, je to všetko
o dohode, jednoducho s ľuďmi
treba vedieť vychádzať. Ja netvrdím, že tu nie sú také typy, na ktoré
je potrebné ísť autoritatívnejšie.
Nemyslím si však, že ma berú kolegovia inak len preto, že som žena.
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IRÁN
Tento rok
spoločnosť
TATRAVAGÓNKA
absolvovala už
dve výstavy,
na ktorých
sa zúčastnila
po prvýkrát.
Lokalizácie
výstav naznačujú
potencionálny
smer odbytu
našej výroby.
Po Istanbule sa
náš predajný
tím vybral do
Teheránu, kde sa
v termíne
od 17. 5. do
20. 5. 2015
konala výstava
RAILEXPO 2015.
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Z POHĽADU
OBCHODNÍKOV

„Kvalita výstavy v Iráne čiastočne
zaostávala za štandardmi, na ktoré
sme zvyknutí z Európy. Hlavne
z pohľadu počtu vystavovateľov
je to neporovnateľný rozdiel. Na
druhej strane je treba dodať, že
aj napriek tomu výstava prekročila svojou úrovňou a aj veľkosťou
naše prvotné očakávania. Netreba
zabúdať, že Irán je krajina, na ktorú
sú uvalené medzinárodné sankcie, ktoré by mali byť v najbližších
mesiacoch aj uvoľnené, čo by
znamenalo uvoľnenie obchodných
príležitostí pre všetkých, ktorí chcú
s Iránom obchodovať,“ zhodnotila
úroveň výstavy riaditeľka predaja,
p. Skokanová.
Ďalším rozdielom v porovnaní s európskymi výstavami je zacielenie na
trh, ktorý sa v rámci daného veľtrhu
oslovuje. „Výstava v Teheráne bola
jednoznačne zameraná na domáci
trh. Iránsky trh má potenciál na nákup cca 3 tis. nových železničných

vagónov ročne. Opäť je tu obrovský rozdiel v nižších kvalitatívnych
nárokoch v porovnaní s tými európskymi,“ pokračuje p. Skokanová.
Reálne možnosti expanzie smerom
na ázijský, a teda aj iránsky trh okomentovala: „Je nezmyslom v Iráne
ponúkať štandardné vozne, ktoré
naša ukrajinská a ruská konkurencia
vyrába za veľmi nízke ceny. Musíme
sa zamerať na sofistikovanejšie železničné vagóny a na vyššiu kvalitatívnu úroveň.“ Iránci prejavili záujem
o vagóny na prepravu železnej rudy
a vagóny na prepravu automobilov.
„Naša najväčšia výhoda spočíva
v tom, že v Iráne platia rovnaké
železničné predpisy ako v Európe,
preto sa potencionálni zákazníci zaujímali o vagóny, ktoré má spoločnosť spoločnosť TATRAVAGÓNKA
reálne vyvinuté a ktoré by mohli byť
dodávané v menších množstvách –
napr. cisternové vozne.“
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REPORTÁŽ IRÁN

Z POHĽADU CESTOVATEĽOV
Irán s hlavným mestom Teherán rozhodne nepatrí medzi vyhľadávané cestovateľské destinácie Slovákov. Niekoľko zaujímavých faktov sme sa napriek tomu rozhodli zverejniť. Ďakujem Tomášovi Méreyovi za informácie a fotografie.
• Teherán má viac ako 14 miliónov obyvateľov, čo
sa odzrkadľuje aj na organizácii dopravy, ktorá je
veľmi chaotická.
• Ľudia sú priateľskí, radi sa rozprávajú a pijú veľmi
veľa čaju.
• Alkohol je zakázaný, dokonca nikde (hotel, benzínová pumpa, reštaurácia) nekúpite ani pivo.
• Ženy musia mať zahalené vlasy, muži musia nosiť
dlhé nohavice.
• Veľmi rušný nočný spoločenský život. Je úplne
bežné vidieť večerať rodinu s malými deťmi o desiatej večer.
• Štvrte, kde je možné obdivovať šáhové paláce,
vyzerajú luxusne a veľmi zaujímavo, ostatné štvrte
sú preplnené ľuďmi.
• Podľa informácií miestnych ľudí nie sú v Teheráne

bezdomovci ani hladujúci.
• Priemerný zárobok v Teheráne je cca 400 – 500 €
mesačne. Platenie daní z príjmu je viac-menej
dobrovoľné.
• Nájdete tu obrovské trhoviská preplnené ovocím,
zeleninou, koreninami, kobercami, ale aj čínskymi
stánkami. Skoro každý Teheránčan okrem svojej
práce aj niečo predáva, s niečím obchoduje.
• Prístup na internet je obmedzený. Mnohé stránky
s „nevhodným obsahom“ sú blokované vládou
(CNN, facebook, topky, erotický obsah).
• A nakoniec to najlepšie. Ak sa túžite cítiť ako milionár, stačí si zmeniť eurá na domácu menu, tou je
iránsky Rial. Súčasný kurz je 1 € = 30 000 Rialov.
-ps-

-ps-
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NOVÉ STROJE VO
VAGONÁRSKEJ RODINE
Obnova strojov a zariadení je jednou z najdôležitejších etáp zvyšovania kvality a konkurencieschopnosti. Roky plynú, vo svete sa objavujú nové stroje a nové technológie a, samozrejme, existujúce stroje pomaly, ale isto „starnú“. Žiadny stroj však nie je možné donekonečna
vynovovať, raz príde čas, kedy je už vývoj tak ďaleko, že inovácia už nie je na pôvodnom stroji,
či zariadení, možná. Aj spoločnosť TATRAVAGÓNKA sleduje vývoj a dnes vám s radosťou môžeme predstaviť ďalšie dva prírastky do rodiny vagonárskych strojov.

Ohraňovací lis Trumabend V320
Prvý stroj, ktorý vám predstavujeme,
je ohraňovací lis Trumabend V320,
CNC stroj slúžiaci na ohýbanie súčiastok. Mnohí z nás vieme, že stroj
s rovnakým označením už naša spoločnosť vlastní. Napriek rovnakému
označeniu sú tieto stroje v určitých
ohľadoch rozdielne. Menovitá tvárniaca sila stroja je 3 200 kN, dĺžka stola
je 4 000 mm, maximálny rozsah v osi
X je 700 mm, čo znamená, že tento
lis dokáže ohnúť súčiastku s maximálnou dĺžkou ohybu 3 990 mm.
Oproti jeho služobne „staršiemu“
bračekovi disponuje len dvojosím
zadným dorazom (X, R), t. j. nie je
možné vykonať tzv. rôznobežný ohyb
súčiastky. Na druhej strane je tento
stroj vybavený prednými pomocnými

podperami, ktoré slúžia na pomoc pri
dvíhaní ohýbaných súčiastok, a tým
umožňujú ohýbať aj dlhšie súčiastky
bez potreby zložitej manipulácie so
žeriavom. CNC riadiaci systém je
DELEM 69, ktorý je zhodný so systémom jeho bračeka. Má jednoduché
nastavenie a obsluhu, umožňujúce
zjednodušenú a zrýchlenú prácu
obslužného personálu. Ďalej disponuje veľkou pracovnou a spätnou
rýchlosťou pri minimálnej potrebe výkonu, čo znamená v praxi maximálnu
produktivitu. Ohraňovací lis Trumabend V320 prináša pomoc pri výrobe
súčiastok tak z kvalitatívnej, ako aj
z kvantitatívnej (kapacitnej) stránky.
Veríme, že sa mu bude dariť rovnako
dobre ako jeho „bračekovi“.

Zakružovací stroj HBR-4 2010
Ďalším novým strojom, ktorý rozšíril strojový park našej spoločnosti
je zakružovací stroj Durma HBR-4
2010. Hydraulické zakružovačky
plechu patria do širokej škály produktov slúžiacich na valcové a kónické
zakružovanie plechov rôznej kvality
a hrúbky (ako napríklad štandardné
oceľové plechy, hliníkové plechy,
medené plechy, nerezové plechy
atď.). Zakružovací stroj HBR-4 2010
je schopný zakružovať súčiastky
hrúbky do 10 mm so zakružovacou
dĺžkou 2 050 mm. Minimálny rádius
zakruženia je 630 mm. Takisto je
stroj schopný vytvoriť predohýbanie.
Predohýbanie je proces s cieľom
odstrániť rovné časti, ktoré ostávajú na oboch koncoch ohýbaného
plechu. Vďaka predohybu je dosiahnutá lepšia valcovitosť konečného
výrobku. Stroj má PLC ovládanie
stroja, spodný a horný valec poháňaný samostatným hydromotorom cez
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planétovú prevodovku. Stroj je navrhnutý tak, aby mal čo najnižšiu úroveň
hluku. Hydraulický systém poskytuje
citlivé využívanie bočného valca, kde
hodnota lisovacieho tlaku stúpa až
do maximálneho využitia tlaku a zároveň sa vzhľadom na túto hodnotu
upraví vtiahnutie valcov. Riadiaci
systém zabezpečuje to, že postranné valce pracujú synchrónne. Tento
proces sa vykonáva pomocou PLC,
ktoré kontroluje 4 osi a pomocou dotykovej obrazovky STD ovládacieho
panela. Zariadenie je navrhnuté pre
zakružovanie plechov za studena.
Nie je vhodné pre zahrievané plechy.
Aj táto novinka poslúži na posunutie
kvality o ďalší povestný stupienok
nahor a zároveň ponúka možnosť
zakružovania súčiastok, ktoré sa
doteraz vyrábali v kooperácii, v našej
spoločnosti.
autor

INFO
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ČO (NE)VIETE
O SAP-E...
1. ... v spoločnosti TATRAVAGÓNKA po prijatí obchodného prípadu sa tento ekonomicky rozčlení na tzv. „Prvky ŠPP“ (štrukturovaný prvok projektu)?
Z neho sa vlastne vo výrobe a expedícii realizujú jednotlivé výrobné
dávky. V systéme SAP si môžete pozrieť, ako je ten-ktorý projekt
rozčlenený na prvky ŠPP cez transakciu CJ2A. Jediné, čo potrebujete na vstupnej obrazovke zadať, je definíciu projektu, t. j. číslo, pod
ktorým je obchodný prípad vydaný (napr. O-3113005 ). Po spustení
vykonania sa vám zobrazí celá štruktúra projektu. V jednotlivých záložkách transakcie si môžete pozrieť, napr. status ŠPP prvku (TEUZ
= uzatvorený; UVOĽ = uvoľnený/práve realizovaný...), resp. termíny,
kedy sa má konkrétny prvok realizovať.

CIRKUSOVÁ
HÁDANKA...
ČO JE NA FOTOGRAFII?
ODMENA VÁS NEMINIE
POČAS DŇA OTVORENÝCH DVERÍ.

2. ... na odoberania nakupovaného materiálu z hlavných skladov
na prevádzkové/výrobné sklady slúžia rezervácie a v transakcii
MB25, kde si môžete na základe rôznych výberových kritérií tieto rezervácie zobraziť?
Na vstupnej obrazovke si môžete vybrať rezervácie, napr. podľa prijímajúceho skladu, nákladového strediska, konkrétneho čísla materiálu alebo podľa užívateľského mena žiadateľa. Môžete si zobraziť
len otvorené rezervácie, to sú tie, na ktoré je ešte z hlavného skladu
možné realizovať preskladnenie alebo po „odkliknutí“ tohto políčka
si môžete zobraziť všetky rezervácie, čiže aj tie, na ktoré už bolo
kompletné preskladnenie zrealizované. Po spustení vykonania sa
vám zobrazia rezervácie podľa vášho zadania na vstupnej obrazovke s údajmi, ako je: číslo rezervácie, termín potreby, na aký materiál
a aké množstvo je rezervácia vytvorená, aké množstvo je potrebné
ešte preskladniť, ktorý užívateľ rezerváciu vytvoril.
3. ... v SAP-e existuje možnosť zobraziť kapacity viacerých pracovísk naraz?
Už v minulosti sme písali o transakcii CM01, pomocou ktorej je
možné v SAP-e zobraziť kapacitné zaťaženie pracoviska. Ak si
chceme zobraziť kapacity viacerých pracovísk naraz, slúži nám na
to transakcia CM50. Na vstupnej obrazovke zadáme pracoviská,
ktoré chceme vyhodnotiť (pomocou viacnásobného výberu) a druh
kapacity (001 = strojné kapacity; 002 = ľudské kapacity). Ešte na
vstupnej obrazovke v Nastaveniach si môžeme vymedziť Časový
profil, t. j. obdobie, za ktoré budú kapacity vyhodnotené. Vybrať si
môžeme buď z niektorých už predpripravených nastavení alebo si
zadáme vlastné hodnoty. Po spustení vykonania sa nám zobrazia
vyhodnotené kapacity pracovísk po jednotlivých dňoch. Dni, kedy
je kapacita pracoviska preťažená, sú zvýraznené červenou farbou.
Po dvojkliku na stĺpec ZostPotrebaKap sa nám zobrazia konkrétne
zákazky, ktoré sú na daný deň naplánované.
Akékoľv
ek otáz
k
zasielajt y k SAP-u
e na
sap@ta
travago
nka.sk
.

Ing. Ľubomír Gavalier
manažér pre SAP

JAZYKOVÉ OKIENKO
SLOVENSKY ANGLICKY NEMECKY

RUSKY

zavádzať

implement

einführen

вводить

prijať

accept

annehmen,
akzeptieren

принять

zamietnuť

reject

ablehnen

отклонить

aktualizovať

update

aktualisieren актуализировать

vykonávať

perform /
carry out

durchführen, leisten производить

spolupracovať

cooperate mitarbeiten сотрудничать

distribuovať distribute

verteilen,
vertreiben распределять

podieľať sa participate
in

beteiligen
sich an

navrhnúť

propose

участвовать в

vorschlagen, предложить
entwerfen,
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.

vstupné bude
vrátené v deň
konania akcie

Principálovo prekvapenie
na záver: Súťaž v netradičnej
cirkusovej disciplíne, ktorá
poteší všetky mlsné jazýčky.
Aby ste nezmeškali cirkusový vlak, je potrebné si lístok zakúpiť najneskôr do 12.06.2015 u Vašich asistentiek.

Pre
najmenších
cirkusantov,
klaunov, krotiteľov tigrov, akrobatov a akrobatky - zmrzlina,
cukrová vata, nealko nápoje.

A občerstvenie?

€ / osoba

2

Cirkusové skoky v nafukovacom hrade

Pútavé cestovanie po Tatravagónke

Cirkusová fotospomienka pre celú rodinu

Škola cirkusových kúziel

Interaktívne predstavenie Cirkus Obrov

Cirkusantské tvorivé dielne a súťaže pre deti aj dospelých

Zastavovať sa bude v týchto staniciach:

klaun sa na nás už teší

cirkusovým schopnostiam. Cirkusový vlak práve vyráža a jeho sprievodca – pravý cirkusový

šeliem. Zažite jedinečnú cestu fantázie a naučte sa so skutočnými cirkusantmi jedinečným

cirkusovej romantiky, kde sa úžasný talent a umenie artistov stretávajú s krásou a silou živých

vagóny. Nasadnite do jedinečného cirkusového vlaku, ktorý vezme všetky deti do krajiny

Nechajte sa spolu s nami zlákať cestou putovania po priestoroch, kde prichádzajú na svet

(V prípade nepriaznivého
počasia sa program
uskutoční
v jedálni
priorganizátorov)
administratívnej budove.)
(v prípade nepriaznivého
počasia prosím
sledujte
pokyny

A R E Á LTATRAVAGÓNKY
T A T R A V A G Ó N K Y- PRIESTRANSTVO
- P R I E S T R A N S T V O VEĽKEJ
PRED DO
PRAVOU
AREÁL
POSUVNE

sobota, 20. júna 2015 10:00 - 15:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
TATRAVAGÓNKY

POKYNY DOD 2015

Vagonár Máj - Jún 2015

TIPY PRE RODIČOV

Vagonár Máj - Jún 2015

Objekty a priestory TATRAVAGÓ

NEVIEME, ČO STE ROBILI MINULÉ LETO,
ALE VIEME, ČO BUDETE ROBIŤ 20. JÚNA 2015

LETNÝ POB Y
Termín:
Vek:
Dĺžka pobytu:
Cena:

Po niekoľkoročnej prestávke v usporadúvaní Dňa otvorených dverí sa spoločnosť TATRAVAGÓNKA rozhodla vrátiť späť k tejto tradícii. 20. jún 2015 (sobota) bude sviatkom
nielen firemným, ale aj rodinným. Pripravili sme pre vás totiž nezabudnuteľný deň s cirkusantmi, žonglérmi, kúzelníkmi a divadelnými hercami. Toto dobrodružstvo bude cirkusantskou fiestou pre deti, aj dospelých.

A

T6

ZDRAVOTNÉ
STREDISKO

Predstavujeme vám 8 tímov, ktoré sa pokúsia „prevariť“ k víťazstvu
o najlepší guľáš:
Začiatočníci na čele s p. Orolínom. GuRman – CEO: Mr. Merey, Deputy of CEO:
PARKOVISKO
Mr. Pribelský, Cheerleaders: Mrs. Knežníková, Ms. Hrubaľová. Silný tím BU 12
pod vedením p. Semka. Nielen zachraňovať životy dokáže družstvo
Hasičov pod velením p. Šebesta. Kuchárska zostava z ÚRK na
čele s p. Vaverčákom. Výrobu bude zastupovať aj tím BU 05
p. Karpatyho. ÚTPV a p. Maramarosy, ktorý bude delegovať na diaľku. To, že dokážu byť silnou konkurenciou
nielen pri vyvíjaní vagónov, dokáže tím z úseku vývoja
„JoseJalapenos“ na čele s Františkom Domanickým.
Na určite delikátnych guľášoch si budete môcť pochutnať aj vy. Pre malých cirkusantov sme pripravili cukrovú
vatu, zmrzlinu, nealko nápoje a candy bar. Necirkusové
STREDISKO DOPRAVY
občerstvenie budú ponúkať aj majstri rýchleho občerstvenia. Za ich majstrovstvo si však zaplatíte.

REPROGRAFIA
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reál spoločnosti TATRAVAGÓNKA sa otvorí o 10.00 hod. Cirkusovú atmosféru budú dotvárať dekorácie – balóny, farebné stuhy, pestré papierové vrtuľky. Celým dňom nás bude sprevádzať moderátor – skutočný cirkusový klaun. Určite by ste mali vidieť predstavenie „Cirkus Obrov“. Táto show
je interaktívnou cirkusovou estrádou plnou obrovských bábok, chodúľ, súťaží a kaskadérskych
kúskov. Pre všetkých sú pripravené
workshopy, počas ktorých sa naučíte vyrábať balónové zvieratko, ale aj
ŠT. CES
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ŽMARO Na tigra, pumu, ale aj klauna sa premeníte vďaka šikovným rukám
žonglovať a vytvárať cirkusovú výzdobu.
K
bodyartistiek. Do sýtosti vyskákať sa môžete v nafukovacom hrade a pre najmenších cirkusantíkov bude
k dispozícii detské ihrisko s rôznymi hrami a hračkami (vhodné pre deti vo veku 2 – 7 rokov).
ZÁVODNÁ
KUCHYŇA
A JEDÁLEŇ

TOV

PP Y SUMM
Ý TÁBOR „HA

K1

HALA HP 18 C VIII

K15
SKLAD CO2

SOCIÁLNY PRÍSTAVOK
TRAFO
T9

K15
SKLAD
SKLAD PRI
UNIMONT

SKLAD
DREVENÝCH
PALIET A NE
TNYCH OBA

PRÍSTREŠOK
UNIMONT

-ps-

HASIČSKÝ ZÁVODNÝ
ÚTVAR

SKLAD Č. 3

GARÁŽE

HALA PRE

ŠROT
HOSP OVÉ
OD.

ŠRO
HOS TOVÉ
POD
ÁRST

VO

SKLAD
OSZF

SOCIÁLNY PRÍSTAVOK HALY V
VÝDAJŇA NARADIA

KOV
RAV
PRÍP
AD
SKL

... v prípade nepriaznivého počasia vás naši klauni
zavedú do zázračného cirkusového sveta, kde vám
dážď, ani vietor určite nehrozí.
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Poďakovanie

Tento light motív sprevádzal už po 19-krát verejnú zbierku s názvom
„Deň narcisov“, do ktorej sme sa 27. marca 2015 zapojili aj my v rámci spoločnosti TATRAVAGÓNKA. Za všetky vaše dary vám chceme
v mene organizátorov – Ligy proti rakovine poďakovať a ubezpečiť vás,
že vyzbierané financie podporia projekty pre onkologických pacientov,
ich rodiny i zdravú verejnosť.

Úprimne ďakujeme!
organizátori

PRE VAGONÁRSKE MAMIČKY

Vagonár Máj - Jún 2015

Milé mamy,
milí oteckovia,
v rámci spolupráce s „Child Care Center“ vám predstavujeme možnosť umiestniť vaše dieťa vo veku od
3 do 10 rokov do herní a študovní Life Academy.
Doba trvania projektu je od jeho spustenia do 31. 10. 2015.
V tomto časovom rozmedzí viete využívať služby Life Academy
bezplatne a dopláca sa len strava vo výške 2 €/deň (desiata,
obed, olovrant). Centrum „Life Academy“ sa nachádza na
ulici Rovnej, hneď pri spoločnosti TATRAVAGÓNKA.
ČO PRE VYUŽITIE TOHTO BENEFITU MUSÍTE SPRAVIŤ?
• Ideálne je spojiť sa s inou mamou, oteckom, pretože min.
počet detí pre spustenie projektu je 4.
• Vek detí musí byť 3 – 10 rokov.
• Skontaktovať Life Academy na t. č.: 0918 727 735,
www.lifeacademy.sk.
Dieťa môže byť bezplatne umiestnené v škôlke do 31. 10.
2015. Projekt sa dá využiť aj pre deti, ktoré už Life Academy
navštevujú. V prípade ďalších otázok sme vám k dispozícii,
prosím kontaktujte p. Teréziu Geletkovú, t. č.: 0918 735 607.
HR oddelenie

14

PONÚKAME
MIESTO PRE HRU
A UČENIE SA DETÍ
A...
• láskyplnú a profesionálnu
starostlivosť od 6.30 do 17.00,
aj v čase letných prázdnin;
• pozorných, starostlivých
a odborných pedagógov so
skúsenosťami;
• celodennú, poldennú, ale
aj jednodňovú starostlivosť
o dieťa podľa potrieb rodičov;
• dynamické a zážitkové formy
učenia detí od raného detstva až po predškolský vek;
• podchytenie a rozvíjanie
voľnočasových aktivít;
• kvalitnú predškolskú prípravu detí;
• bezpečné, podnetné a atraktívne prostredie.

15
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MY STRIEBRO
Z HOKEJOVÉHO
TURNAJA MÁME
AKO TATRAVAGÓNKA Z HOKEJOVÉHO
TURNAJA STRIEBRO DONIESLA
Na čele s generálnym riaditeľom sa družstvo hokejistov spoločnosti TATRAVAGÓNKA zúčastnilo v termíne od 26. do 27. marca 2015 hokejového
turnaja Linde cup, ktorý sa konal v Spišskej Novej Vsi. Mužstvo bolo zložené z hokejových nádejí firmy a zastúpení boli výrobní robotníci, projektoví
manažéri, a tiež manažment spoločnosti TATRAVAGÓNKA.
Okrem nášho výberu sa turnaja zúčastnili zmiešané družstvá Linde, Šarišanka, Team Industries a Gas-me-ra.
Najkvalitnejšie bolo obsadenie tímu Šarišanka, kde hralo aj viacero žien – zástupkýň ženskej hokejovej extraligy.
Po napínavých zápasoch, kedy si na ľade hráči nič nedarovali, obsadilo mužstvo spoločnosti TATRAVAGÓNKA
2. miesto a získalo tak „striebro“. Prvé miesto vybojovalo usporiadateľské družstvo Linde. Naši hráči zhodnotili,
že turnaj mal dobrú úroveň, zápasy patričný náboj. Bojovnosť a napätie na ľade vystriedala výborná atmosféra
v šatni. Úspech nášho mužstva podčiarkol, získaním individuálneho ocenenia za najlepšieho obrancu, hráč Lukáš
Svitana. Môžeme už len skonštatovať, že Linde cup bude aj o rok. Určite sa v budúcom roku turnaja zúčastníme
a pokúsime sa vyhrať.
hokejový nadšenec
Ján Pagáčik
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Horný rad zľava: Juraj Kšenzakovič, Marek Škirta, Peter Bonk, Marek Kasina, Roman Bačovčin, Slavomír Imrich, Matúš Babík, Igor Eliáš, Ján Pagáčik.
Dolný rad zľava: Peter Mlynár, Vladimír Guzlej, Lukáš Svitana, Michal Soska, Marián Svitana, Radovan Zalibera. Nie je na foto: Jaroslav Fendík.

Z MIMOPRACOVNÉHO PROSTREDIA
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VYSOKÉ TATRY

VII. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU
www.regiontatry.sk, www.vt.sk
MLÁDEŽNÍCKYCH OR12. - 14. 6. / Vysoké Tatry
CHESTROV A ZBOROV
OTVORENIE LETNEJ
EURORCHESTRIES SLOSEZÓNY VO VYSOKÝCH VAKIA 2015
TATRÁCH
29. 6. (pondelok) / 17.30 / Nový
12. 6. (piatok) / 11.00 / Štrbské Pleso

ODOMYKANIE JAZERA

Slávnostný akt odomknutia vôd jazera
za účasti Poseidona, folklórneho súboru zo Štrby a starostu obce Štrba.

13. 6. (sobota) / 19.00 / Starý
Smokovec – prameň Smokoveckej
kyselky

STRETNUTIE PRI
KYSELKE

Oficiálne otvorenie Tatranského kultúrneho leta primátorom Vysokých Tatier
Ing. Jánom Mokošom a uvedenie do
života najnovšej knihy Ivana Bohuša
„Na štíty a sedlá“.

20.00 / Nový Smokovec – areál
Kúpeľov, a.s.

BANJO BAND
IVANA MLÁDKA

Program plný humoru zostavený
z piesní, monológov a scénok.

14. 6. (nedeľa) / 14.00 - 17.30 /
Tatranská Lomnica – centrálny
mestský park

TATRANSKÝ JUNIÁLES

Popoludnie určené pre rodiny s deťmi
a možnosť občerstvenia na Salaši
U Franka. Hlavný kultúrny program:

14.00 / ŠČAMBA
15.15 / AYA
16.30 / LOJZO
18. 6. (štvrtok) / 19.00 / Nový Smokovec – areál Kúpeľov a.s.

MODALE GROUP

Koncert jazzovej formácie so známym gitaristom Ruggerom Robinom
(Taliansko).

19. 6. (piatok) / 15.00 – 17.00 / Nový
Smokovec – areál Kúpeľov a.s.

ZRAZ HISTORICKÝCH
MOTOCYKLOV NITRA
– TATRY 2015
Prehliadka veteránov značky JAWA
ČZ a kapela RETRO MUSIC BAND
z Rožňavy.
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Smokovec – areál Kúpeľov a.s.

KLASIK BAND

Koncert 20-členného tanečného
orchestra z Košíc.

30. 6. (utorok) / 17.00 / Tatranská
Lomnica - altánok v parku

SEMPTEMPTHILIS

Koncert detského speváckeho zboru
z Lipian.

1. 7. (streda) / 18.00 / Nový Smokovec – Kostol sv. Petra a Pavla

HARMONIA

Koncert miešaného zboru Sliezskej
univerzity v Cieszyne (Poľsko).

3. 7. (piatok) / 17.00 / Tatranská
Lomnica - altánok v parku

MANILA CHORALE

Koncert zboru Manilskej univerzity
z Filipín.

4. 7. (sobota) / 17.30 / Nový Smokovec – areál Kúpeľov a.s.

ZÁPISKY DÔSTOJNÍKA
ČERVENEJ ARMÁDY

Nočné predstavenie v podaní Divadla
COMMEDIA z Popradu.

18. 7. (sobota) / 16.00 / Tatranská
Lomnica - altánok v parku

O FÚZATEJ
SNEHULIENKE

Divadelné predstavenie pre deti v podaní Divadla NA DOSKE z Prešova.

18. 7. (sobota) / 21.15 / Tatranská
Lomnica - altánok v parku

MÔJ KRÁSNY SVET

Nočné predstavenie v podaní Divadla
PAĽA BIELIKA z Tatranskej Lomnice.

19. 7. (nedeľa) / 11.00 / Nový Smokovec – kongresová sála
Kúpeľov a.s.

JANKO HRAŠKO

Divadelné predstavenie pre deti v podaní Bábkového divadla v Košiciach.

25. 7. (sobota) / 13.30 / Tatranská

Lomnica - altánok v parku

16.00 / Nový Smokovec – areál
Kúpeľov a.s.

VESLÁRI

Koncerty country kapely z Košíc.

13. 6. / Podbanské

SLIDEBONES QUARTET O PODBANSKÝ
Koncert dychového kvarteta z Maďar- PRDKÁČ
ska s hosťujúcim flautovým duom z
Ruska.

11. 7. (sobota) / 15.00 / Tatranská
Lomnica - altánok v parku
17.30 / Nový Smokovec – areál
Kúpeľov a.s.

AKORDEONIKA

Promenádne koncerty akordeónového orchestra z Bojníc.

12. 7. (nedeľa) / 17.30 / Nový Smokovec – kongresová sála Kúpeľov a.s.

SOIREE
INTERNATIONAL

Koncert vážnej hudby s medzinárodnou účasťou.

XII. ROČNÍK DIVADELNÉHO FESTIVALU
STRETNUTIA
17. 7. (piatok) / 21.15 / Tatranská
Lomnica - altánok v parku

10. ročník populárnej súťaže vo varení
fazuľovice s atraktívnym sprievodným
programom.

19. - 21. 6. / Štrbské Pleso

TATRY RUNNING TOUR

5. ročník podujatia. Celkovo sa
uskutoční 5 súťažných behov rôznej
dĺžky a obtiažnosti, určených pre všetkých, ktorí majú radi behanie a pohyb
v prírode. www.sporttatry.sk.

20. 6. (sobota) / Štrbské Pleso

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY A SR V NORDIC
WALKING

Preteky v NW, ktoré sú súčasťou bodovanej série pretekov Slovak Nordic
Walking Tour 2015.

www.snwa.sk
18. 7. (sobota) / Štrbské Pleso

BENÁTSKA NOC

Romantické člnkovanie, ktoré si
vychutnáte v podvečernej letnej
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atmosfére. Večer vám spríjemnia kulinárske ochutnávky z grilu, degustácie
vín a vystúpenia hudobných skupín.

14. 6. (nedeľa) / 10.00 / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

25. - 26. 7. / Štrbské Pleso

/ CLIPPERTON BANSKÁ BYSTRICA
Známa rozprávka Hansa Christiana
Andersena. Vstupné: 1,50 €.

ĽUDOVÉ UMELECKÉ
REMESLÁ

2. ročník podujatia, kde bude prezentovať asi 95 remeselníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska.

30. 7. - 2. 8. / Hrebienok

MEDVEDIE DNI 2015

8. ročník obľúbeného tatranského
medvedieho festivalu.

CISÁROVE NOVÉ ŠATY

15. - 20. 6. / Poprad - Mestské
kurty Boženy Němcovej

POPRAD-TATRY
CHALLENGER TOUR
2015

POPRAD

13. ročník turnaja patrí do challengerovej série ATP a je jedným z najvýznamnejších medzinárodných
tenisových podujatí organizovaných
na Slovensku.

LETO S KOMÉTOU

www.tenista.sk
17. - 21. 6. / Poprad - Námestie
sv. Egídia

www.poprad.sk
7. 6. - 6. 9.

Historická tatranská električka bude
premávať na trase Poprad – Starý
Smokovec – Tatranská Lomnica –
Starý Smokovec – Poprad v dňoch:

7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8.,
16. 8., 30. 8. a 6. 9., t. j. každú
druhú nedeľu.
www.tatranskakometa.sk
7. 6. / 10.00 / Dom kultúry Poprad divadelná sála

DOROTKA

Dorotka z Fidorkova malým divákom
rozpráva veselé a poučné príbehy
z tohto mestečka. Vstupné: 1,50 €.

8. 6. (pondelok) / 19.00 / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ
DIVADLO / SLÁVA

RND spolu s tvorcami inscenácie
sľubujú nevšedný umelecký zážitok.
Vstupné: 13 €.

10. 6. (streda) / 10.00 / Námestie
sv. Egídia

CITY RUN

Celodenný pódiový program,
osemhodinový non-stop beh na páse
a masový charitatívny beh ulicami
mesta nabijú všetkých množstvom
pozitívnej energie.

www.cityrun.sk
10. 6. - 31. 8. / Dom kultúry
Poprad - foyer

ABSOLVENTI 2015

Výstava predstaví práce žiakov, ktorí
v tomto školskom roku absolvujú
štúdium výtvarného odboru ZUŠ
na Štefánikovej ulici. Vernisáž sa
uskutoční 10. júna 2015 o 17.00 hod.
a výstava potrvá do konca augusta.

FESTIVAL
VIVA ITALIA 2015

Koncerty talianskych skupín - PIETRO
NOBILE, ZUCCHERO CELEBRATION & BAND a MODALE GROUP
a ochutnávka talianskych kulinárskych
špecialít.

www.premesto.sk
19. 6. (piatok) / 18.00 / Dom kultúry
Poprad - divadelná sála

ZÁVEREČNÁ SHOW
2015

Tanečné štýly hip-hop, poppin, lockin,
house dance, break dance a iné
môžete vidieť a precítiť na streetovom
večere v podaní tanečníkov tanečného klubu FEARLES z Popradu.
Vstupné: 4 € a 2 €.

20. - 21. 6. / od 10.00 / letisko
Poprad-Tatry

AERO-MOTO VÍKEND
2015
www.aeromotovikend.sk
20. 6. (sobota) / 9.00 - 18.00 /
Aréna Poprad

POPRADSKÝ MODELÁRSKY DEŇ 2015
www.htmodel.sk
10.00 / Námestie sv. Egídia

PINOCCHIO

DIVADLO ZO ŠUFLÍKA ŽILINA
Naši kamaráti si s Pinocchiom zaspievajú, zažijú veľké dobrodružstvo
a vstúpia do atmosféry Talianska.

25. 6. (štvrtok) / 20.00 / Námestie
sv. Egídia

ŽENSKÝ ZÁKON

DS PRAMEŇ DETVIANSKA HUTA

26. 6. (piatok) / 19.00 / Námestie
sv. Egídia

UKULELE
TROUBLEMAKER

ČESKO / KONCERT Skupina je
úplnou raritou nielen u nás, ale aj vo
svete.

27. 6. (sobota) / 10.00 / Námestie
sv. Egídia

O FÚZATEJ
SNEHULIENKE

DIVADLO NA DOSKE PRIEVIDZA
Rozprávka plná zaujímavých nápadov s množstvom humoru a so živou
hudbou.

14.00 / areál Základnej školy,
Poprad-Veľká

JUNIÁLES

Program plný športu, kultúry a zábavy.

21.00 / Námestie sv. Egídia

FILMY NA PLÁTNE
- BLENDED

USA / 117 min.
27. - 28. 6. / AquaCity Poprad

MEGA OTVÁRAČKA
V AQUACITY

Vikend plný MEGA zábavy v AquaCity
Poprad.

www.aquacity.sk
28. 6. (nedeľa) / 15.00 / Námestie
sv. Egídia

DYCHOVÁ HUDBA
POPRADČANKA

PROMENÁDNY KONCERT

TREBIŠOV

www.trebisov.sk
20. 6. (sobota) / letné kúpalisko
SUMMER OPEN PARTY
28. 6. (nedeľa) / 14.00 / amfiteáter

FOLKLÓRNY FESTIVAL
A TREBIŠOVSKÝ
JARMOK

Vystúpia regionálne folklórne kolektívy a známe umelecké teleso - FS
ZEMPLÍN z Michaloviec.
do 30. 6. / Zemplínska knižnica

ČAROVNÉ KÚZLO
BÁBOK A MARIONET

Bábky a marionety z divadelných
predstavení Bábkového divadla v
Košiciach.
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Krížovka

PREVÁDZKAREŇ POPRAD:
50 rokov sa dožívajú: Zdenko BUKOVINSKÝ
str. 80210, Mária ČERNICKÁ str. 52110, Jozef
HANGURBADŽO str. 45910, Miroslav KORBA str.
43610 a Peter NOVÁK str. 42230
55 rokov sa dožívajú: Ján BACHLEDA str.
42212, František BOHUNČÁK str. 42440,
Stanislav FERKO str. 42120, Ing. Jiří HLINKA str.
20120, Ing. Stanislav LIPTÁK str. 80130 a Ján
LOPUCH str. 41111
60 rokov sa dožívajú: Ing. Ján KRAJŇÁK str.
50110, Vladimír MADEJA str. 41214 a Ján
OROLÍN str. 94120
15 rokov v spoločnosti pracujú: Štefan SEMANČÍK str. 80160 a Viktor TKÁČ str. 45130
20 rokov v spoločnosti pracuje: Ján KORENKO str. 48140

60

30 rokov v spoločnosti pracuje: Miroslav
CERVA str. 41910
PREVÁDZKAREŇ TREBIŠOV:
55 rokov sa dožíva: Ing. Vladimír HATRÁK str.
40110
40 rokov v spoločnosti pracuje: Ján TRUCHAN str. 40120
V MESIACI JÚN 2015 OSLAVUJÚ:
PREVÁDZKAREŇ POPRAD:
50 rokov sa dožívajú: Ján BIALONČÍK str.
21110, Beáta BRANDOBUROVÁ str. 49110,
Halina COMPELOVÁ str. 44910, Ján GLEJDURA
str. 21210, Ján KIPIKAŠA str. 52110, Alžbeta
KROLÁKOVÁ str. 10110, Peter LANG str. 42420,
Viliam LASKOVSKÝ str. 45210, František
LAVČÁK str. 45170, Jana MARAMAROSSYOVÁ
str. 20120, Anna ŠULÍKOVÁ str. 42910 a Stanislav VALKO str. 43520
55 rokov sa dožívajú: Rudolf BOBOVSKÝ str.
43710, František KROMKA str. 42230, Ladislav
MARAMAROSSY str. 21110, Ján ROTH str.
20120,
60 rokov sa dožívajú: Ján HOLBUS str. 21110,
František JADAMEC str. 47140, Štefan KUNDĽA
str. 44910, Emil PABIŠ str. 42216, Ján ZÁHRADNÍK str. 41211a Martin ZEMAN str. 44111
15 rokov v spoločnosti pracujú: Martina
CHLOPÍKOVÁ str. 43790, Ladislav ZASTKO str.
41211 a Božena VAĽKOVÁ str. 43590
20 rokov v spoločnosti pracujú: Ivan MAREL
str. 21110, Ján TEPLICA str. 47140, Ing. Maroš
VENGLIK str. 23110
30 rokov v spoločnosti pracuje: Milan HADIDOM str. 41120
35 rokov v spoločnosti pracujú: Vladimír
BABURA str. 42910 a Ing. Dušan DAVIDIK str.
11120

Tajnička z minulého čísla:
ZDRAVIE, ŠŤASTIE, ÚSMEV V TVÁRI,
ŽELÁME VÁM K SVIATKU JARI
Odmenu 16 € získava:
Marek Cvejn, 43520
Odmenu 9 € získava:
M. Jakubčáková, 43210
Výhru si môžete prevziať
u Petry Starovičovej na 5. posch. v AB.

TAJNIČKA KRÍŽOVKY:

45 rokov v spoločnosti pracuje: Michal
BJALONČÍK str. 43110

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

PREVÁDZKAREŇ TREBIŠOV:

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

55 rokov sa dožívajú: Peter FERJO str. 46310
a Ján TAKÁČ str. 46160

STREDISKO: .......................................

35 rokov v spoločnosti pracuje: Darina
DANKOVÁ str. 53110

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