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V roku 2015 Vám prajeme,
aby bol neúspech za Vami,
úspech pred Vami a šťastie
po Vašom boku.

Špeciálne poďakovanie
Vianočné kino pre deti
Kalendár na rok 2015
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ČAS ODDYCHU
ĎAKUJEM za obálku.
Veľmi sa z nej teším :)
VÝROBNÉ VÝKRESY

V

decembri zväčša bilancujeme končiaci sa rok. Hodnotíme čo bolo
dobré, čo zlé, čo sme mohli urobiť inak. V januári zasa hľadíme do budúcna a vravíme si, nech je aspoň taký ako ten minulý, nech sa nám darí.
Takéto konštatovania pozná určite každý z nás, či už doma v kruhu rodiny,
alebo v pracovnej oblasti.
Ako sme teda ukončili rok 2014 v spoločnosti TATRAVAGÓNKA a aký bude ten
nasledujúci?
Môžeme s istotou skonštatovať, že rok 2014 bol úspešný a rovnako optimisticky
vstupujeme do roku 2015. Dobre rozbehnuté projekty a kvalitne odvedená práca
nám zaručí dostatok práce aj v nasledujúcom roku. Trend v počte vyrobených
vozňov bude pokračovať aj v roku 2015. Pokračujeme vo výrobe obilných vozňov,
T3000 sú aj naďalej žiadané a Sggns 80´ sú „bestsellerom“ na trhu s nákladnými vozňami. Rovnako aj kotlová linka a linka na výrobu kostier vozňa Habbilns
predpokladá plné kapacitné využitie. Pracujeme tiež na nových projektoch, vývoji
nových vozňov.
Firmy VTG, AAE, Wascosa, DB, Metrans, Nacco, ale aj OOS Ostrava, Ferriere Cattaneo či WB Niesky ostali verné našej zabehnutej spolupráci. Vedieme však i ďalšie
rokovania s potenciálnymi zákazníkmi, a tak veríme, že do nášho zákazníckeho
portfólia čoskoro pribudnú i noví zákazníci.
Naše plánovanie a záujmy však nekončia rokom 2015. Zameriavame sa na
zabezpečenie výroby i pre rok 2016. Spoločnosť TATRAVAGÓNKA má za cieľ
rozšíriť svoje pole pôsobnosti i na nových trhoch, v ktorých vidí ďalší potenciál
a možnosť zabezpečiť dlhodobé kontrakty pre zaistenie pracovnej náplne našich
zamestnancov.
Na záver môžem dodať, že nás čaká náročný rok plný nových projektov a prekonávania nových výziev.
Verím, že splníme očakávania našich zákazníkov vo všetkých oblastiach.
Ing. Anna Skokanová
riaditeľka úseku predaja

PÓN

U
AX K
REL

RELAX
KUPÓN?
„Ja som ho minule použil
v Aquacity v Poprade...
Parádne som si oddýchol
vo vírivke.”

No, ale načo
mi bude?
VÝROBNÉ VÝKRESY

Platím
RELAX KUPÓNOM...

Prajem príjemný
oddych...
PREVÁDZKY, V KTORÝCH
SI MÔŽETE UPLATNIŤ
POUKÁŽKU

S RELAX KUPÓNOM
zábava celý deň...
ALPINE PRO
AQUACITY POPRAD
CINEMAX
LEKÁREŇ ADUS
KADERNÍCTVO KLIER
KRYTÁ PLAVÁREŇ SVIT
ŠPORTOVORELAXAČNÉ CENTRUM SPOLCENTRUM VO SVITE
HOCKEY CENTER
SQUASH CENTRUM POPRAD
KRYTÁ PLAVÁREŇ A LETNÉ KÚPALISKO TREBIŠOV
MEDICÍNSKE CENTRUM CHIRAMAX TREBIŠOV

MAX POPRAD
MAX POPRAD
MNOHEĽOVA 2, POPRAD
MAX POPRAD
ZIMNÝ ŠTADIÓN POPRAD
PARTIZÁNSKA 32, POPRAD

WWW.ALPINEPRO.SK
WWW.AQUACITY.SK
WWW.CINEMAX.SK
WWW.KLIER.SK
WWW.SPOLCENTRUM.SK
WWW.HOCKEYCENTER.SK
WWW.CHIRAMAX.SK

KOMPLETNÝ ZOZNAM PREVÁDZOK, KDE MÔŽETE POUŽIŤ RELAX KUPÓNY, NÁJDETE NA WEBSTRÁNKE:
www.chequedejeuner.sk/page/sk/Prevadzky/
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ŠPECIÁLNE POĎAKOVANIE
REDAKČNEJ RADY
Po siedmich rokoch v spoločnosti TATRAVAGÓNKA sa naša posledná šéfredaktorka Bc. Zuzka Janečková rozhodla rozbehnúť ďalší projekt, ktorý bude
určite jej životnou radosťou. Kolegovia z redakčnej rady odkazujú:
Zuzka, máš pred sebou niekoľko rokov tvrdej manažérskej práce na plný úväzok, ale máš k tomu dobrého partnera. Vašou
úlohou bude rozbehnúť ambiciózny projekt multiplikácie ľudských zdrojov. Váš tím sa čoskoro rozrastie o veľmi mladého
kolegu. Odporúčame ho zaradiť na pozíciu SCREAM manažér. Musíš však počítať len s niekoľkými hodinami spánku denne,
lebo váš projekt bude doslova v plienkach. V nich nájdeš aj prvé výsledky svojej práce, hoci na úvod nebudú práve povzbudivé. Časom sa však váš mladý kolega postupne postaví na vlastné nohy a nebudeš ho musieť vodiť za ručičku, čo ti uvoľní
ruky k práci na ďalšom rozšírení tímu. Nováčikovia v tíme budú vždy znamenať nové výzvy a problémy, ale veríme, že ako
schopná manažérka dokážeš stabilizovať tím, aby fungoval - bez nadsázky - ako jedna rodina :)
Igor Eliáš
Milá Zuzka, ďakujem za všetko, čo si pre časopis Vagonár urobila, za tvoju stále dobrú náladu pri poradách, za tvoje podnecovanie pri písaní článkov (Už si dva dni po termíne!!!), za pomoc s článkami
(Vieš čo? Zrušili mi reklamu, tak namiesto jednej strany, napíš dve.), za tvoj veľký prínos do
časopisu a za to, že vďaka tebe som prispieval s článkami s radosťou.
Dipl. Ing. Rastislav Magera
Šéfredaktorka, marketingová manažérka, hovorkyňa, jednoducho viac v jednom. Človeka ako ty bežne na ulici nestretneme. Srdce na pravom mieste za každých okolností a v každej situácii. Ďakujem za tvoje vzácne rady, za tvoju pomoc v profesionálnom
i v osobnom živote. Naučila si ma toho veľa a nikdy si nepodcenila dôležité chvíle v živote
ostatných vrátane mňa. Cennosťou u teba vnímam čas venovaný svojim blízkym, aj keď ho
často bolo nedostatok.
Na tejto krásnej etape života ti želám mnoho radosti, rodinnej pohody a sviežeho vánku do
nových príležitostí. Úsmev a spokojnosť nech sa ti z tváre nevytratí, nech ťa neustále oblieha
mnoho kolegov a priateľov, aby si vôbec nemala čas sa zamýšľať nad tým, ako ti všetci
chýbame :))) A hlavne nezabudni na ľudí, ktorí ti neustále držia palce a chýbaš im.
Mgr. Petra Janoščíková
„Každý človek na zemi má poklad, ktorý na neho čaká.“
(Paulo Coeho, spisovateľ). A ja si myslím, že ten poklad práve prichádza. Držím palce a ďakujem.
Ing. Peter Pribelský
Ešte som nikdy nič nerobil proti svojej vôli s takou radosťou... :)
Ing. Tomáš Mérey
Zuzi, ďakujem za príležitosť, možnosť byť súčasťou tvojho/
nášho tímu. Ďakujem za trpezlivosť a ochotu vždy pomôcť,
poradiť a usmerniť. Ďakujem, že si vždy kývla rukou nad
„nevyriešiteľnými“ problémami a nástrahami pracovného
života a ďakujem, že si tu vždy bola pre všetkých.
Ing. Lucia Majerská
Milá Zuzka, ďakujeme vám za profesionálnu a hlavne príjemnú priateľskú
pracovnú atmosféru spojenú vždy s úsmevom na vašej tvári. Zároveň vám
prajeme, aby ste v novej etape vášho života prežívali len samé príjemné
chvíle plné pohody a radosti so svojimi blízkymi. Držíme vám palce.
Tím PRO GRUP
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NOVOROČNÁ KVAPKA KRVI
ODBER KRVI MOBILNOU JEDNOTKOU

ODBER SA USKUTOČNÍ

22. januára 2015
od 6.30 do 9.30 hod.

v priestoroch zdravotného
strediska spoločnosti.
Máte možnosť využiť načasovanie na presnú hodinu, aby ste sa
tak vyhli čakaniu.
Nahlásiť sa môžete na tel. čísle 2225, osobne v čase od 7.00
do 15.00 hod. v zdravotnom stredisku v ambulancii MUDr. Kadurovej alebo mailom na michaela.kadurova@tatravagonka.sk.
Nenahlásení dobrovoľníci budú vybavení podľa možnosti kapacít
mobilnej jednotky. Toto darovanie bude zaznamenané v darcovskej karte. Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa R-9001/10 sa bezplatné darovanie krvi (DRM 581) nepočíta medzi prekážky v práci ovplyvňujúce výšku odmeny pred dovolenkou.
Každý darca dostane pozornosť vo forme jedného stravného
lístka.

MOŽNOSTI ČERPANIA PARAGRAFU:
Príklad:
Zamestnanec je načasovaný na 9.30 hod.
Má možnosť - neprísť vôbec do práce, len rovno o 9.30 hod.
na ZS a má celý deň (t. j. 7,5 hodín) paragrafové voľno
alebo
ráno príde do zamestnania, pracuje napr. do 8.00 hod., potom sa prezlečie a ide na zdravotné stredisko. Na snímacej
stanici na vrátnici si zaznačí identifikačnou kartou platený
paragraf. Po odbere krvi musia výrobní a obslužní pracovníci opustiť areál spoločnosti. Takýto zamestnanec bude mať
22. 1. 2015 paragrafové voľno vo výške od času zosnímania
IK (napr. 9.30 hod.) do konca zmeny, čo je 5,5 hodín. Zvyšné 2 hodiny si môže bez potvrdenia dočerpať kedykoľvek
do konca januára. THP pracovníci môžu v uvedený deň
pokračovať vo výkone práce na vlastné riziko a paragrafové voľno si môžu uplatniť kedykoľvek do konca mesiaca
január.

PREČO DAROVAŤ KR
V?
• Darovanie krvi je „tr
éningom“ organizmu na
mimoriadne situácie spoje
né so
stratou krvi.
• Darovanie krvi prisp
ieva
k regenerácií organizm
u.
Úbytok krvi pri darov
aní
„vyprovokuje“ organ
izmus
k tvorbe nových, neop
otrebovaných krviniek.
KTO MÔŽE DAROVA
Ť KRV?
Každý, kto:
• má vek od 18 do 60
rokov,
• váži viac ako 50 kg
,
• nemal 2 týždne hn
ačky či
horúčky,
• je mesiac po užití
antibiotík,
• je aspoň 48 hod. po
očkovaní,
• posledných 6 mesia
cov nepodstúpil operáciu,
tetovanie, akupunktúru či
piercing,
• nemá v čase odbe
ru prejavy
alergie a nie je na ňu
liečený,
• neprekonal infekčn
ú žltačku typu B a C a nie je
jej
nosičom,
• nie je nosičom HIV
a nemal
kontakt s HIV pozitívn
ou
osobou,
• nie je závislý od dro
g, alkoholu a iných návyk
ových
látok,
• ženy môžu darovať
krv až
po skončení menštru
ácie
a najskôr 6 mes. po
pôrode,
ukončení tehotenstva
alebo
dojčenia.
ČO ROBIŤ PRED OD
BEROM?
• večer a ráno piť čo
najviac
tekutín,
• večer zjesť niečo ľah
šie
a diétnejšie,
• pred odberom jesť
pečivo,
med, džem, ovocie,
zeleninu,
• nezabudnúť na ob
čiansky
preukaz a kartu poist
enca.
AKO BUDE PREBIEH
AŤ ODBER?
• vyplníte dotazník,
• lekár vám poradí v
prípade,
ak si nie ste istý či mô
žete
darovať krv,
• odoberie sa vám vzo
rka krvi
na rýchle vyšetrenie,
• pokiaľ sú výsledky
v norme,
prebehne odber pribli
žne
400 ml krvi.
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Otvorenie
nového
obrábacieho
centra pri BU 1

Ukončenie
výroby vagóna
Tagnpps 130

Ukončenie
výroby vagóna
Zacns 62 m3

Odovzdávanie šeku
za implementáciu 5S

Ukončenie
výroby vagóna
Shimmns

MOMENTY

ROKA
2 0 14
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Vyhodnotenie 5S metódy

NOVOROČNÉ ŽELANIA

ZA MESIAC SEPTEMBER
– NOVEMBER 2014

Nech nový rok splní priania, anjeli
nech vaše cesty chránia a problémy
nech sa vás stránia.

Po troch mesiacoch sa opäť odovzdával šek za najlepšie výsledky
dodržiavania princípov 5S. Tentokrát preukázali najlepšie výsledky v implementácii princípov metódy 5S kolegovia z BU 11 – prevádzkareň Trebišov. Symbolický šek na finančnú hotovosť 1 000 €
prevzal p. Kukura, ktorý prezradil, že peniaze použijú na novoročný
večierok zamestnancov.

Hviezda na nebi svieti
a deň za dňom letí.
Do konca roka je už len krok,
tak Ti želám šťastný a krásny nový rok…

Dobrá správa na záver je, že v odovzdávaní odmien sa bude pokračovať aj v budúcom roku.
Držíme palce!

V novom roku všetko naj,
všetko po čom túžiš, maj,
šťastie, úspech, lásku aj smiech, niekedy aj kľud,
no a hlavne po celý rok v dobrom zdraví buď!

ZÁKAZ FAJČENIA V PRIESTOROCH SPOLOČNOSTI
a EVIDENCIA SNÍMANIA ČASU FAJČIARSKEJ PRESTÁVKY

Nechajme bokom starosti,
je tu doba radosti.
Odšpuntujme fľaštičky,
rozdávajme pusinky.
A potom nech sa spieva, oslavuje,
vinšuje a gratuluje.

Snahou spoločnosti je chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane zdravia pri práci zamestnancov a za tým účelom takisto
utvárať zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred škodlivým vplyvom tabakového dymu.
Z dôvodu skvalitnenia pracovného prostredia v spoločnosti, v súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom NR SR č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. 11. 2014 zakázalo fajčenie vo všetkých priestoroch
spoločnosti, okrem k tomu zvlášť vyhradených a označených priestoroch.
V tejto súvislosti sa zaviedla evidencia snímania času fajčiarskej prestávky, preto každý zamestnanec, ktorý ide fajčiť vo vyhradenom priestore, je povinný si túto fajčiarsku prestávku odsnímať na dochádzkovom termináli (odchod – Fajčiarska prestávka) a po
návrate príchod. Tento čas sa nezapočítava do odpracovaného času, tzn. každý zamestnanec si bude musieť tento čas nadpracovať.
V prípade, že zamestnanec si nezosníme odchod a bude fajčiť na vyhradenom priestore pre fajčiarov, zamestnávateľ to považuje za
menej závažné porušenie pracovnej disciplíny s dôsledkami vyplývajúcimi z Pracovného poriadku.

Hromadu pohody, kopec lásky,
horu šťastia a žiadne vrásky.
Priateľstvo od priateľov, úctu od tých,
ktorých si vážime a more zdravia v roku
2015.

VAGONÁRSKE PRIANIE:
Aby si v celom novom roku
sedel v takom správnom vlaku,
kde rušeň na roh hojnosti píska
a cesta so šťastenou sa láska.
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JAZYKOVÉ OKIENKO

Stará kniha dopísaná, ceruzka k nej dochádza.
Zdravie, šťastie, úspech,
pokoj v duši, v rodine,
nech ťa v novom roku sprevádza.

SLOVENSKY

ANGLICKY

NEMECKY

RUSKY

Šťastné a veselé

Marry Christmas

Frohe Weihnachten

С рождеством
Христовым
поздравляем !
Счастья, радости
желаем, с Новым
годом поздравляем.
рождественская
коляда
рождественский пунш
подарок
уборка
новогодняя ёлка
календарь
печь
пирог

Všetko dobré
v novom roku

I wish you all the best in
the New Year

Alle Gute zum neuen
Jahr!

Vianočná koleda

Christmas carol

das Weihnachtslied

Vianočný punč
Darček
Upratovanie
Vianočný stromček
Kalendár
Piecť
Koláč

Christmas punch
Present
Cleaning
Christmas tree
Calendar
To bake
Cake

der Weihnachtspunsch
das Geschenk
Aufräumen
der Weihnachtsbaum
der Kalender
backen
der Kuchen

VÝVOJ PN
%-uálny podiel chýbajúcich zamestnancov
na celkový počet zamestnancov
október, november 2014
18,0 %
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
XI.
13

XII.
13

I.
14

II.
14

III.
14

výrobní pracovníci

IV.
14

V.
14

VI.
14

VIl.
14

VIII. IX.
14 14

akciová spoločnosť
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Vyfarbite si...

ÁKUSOK
SNEHOVÝ Z k hlavne u detí.

so
Obľúbený záku
maslové)
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1 kg cukor (+
1 dcl voda
10 bielky
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HOROSKOPY 2015
BARAN

Oproti minulému roku, kedy ste sa v osobnom živote museli zmieriť a popasovať s
nejedným sklamaním, bude rok 2015 od
samého začiatku jednou veľkou jazdou.
Ako v práci, tak i v súkromí vás totiž čaká
hneď niekoľko prekvapení. Nečakajte však,
že to bude jednoduché a všetko príde
bez toho, aby ste sa vôbec namáhali. Nie
všetko vás poteší a niektoré rozhodnutia
vás dokonca veľmi zabolia, pozitívne však
je, že to všetko bude mať svoj význam a na
konci vás čaká zaslúžené šťastie i toľko
očakávané uznanie. Ako celok vás teda
čaká úspešný rok, počas ktorého konečne
spoznáte samého seba. Prvej polovici bude
ešte vládnuť neistota a obavy, a to najmä
v pracovnom živote, pretože dostanete
niekoľko ponúk, kde ani v jednom prípade
nepôjde o jednoduché riešenie. V auguste
však naberiete správny smer a konečne
pochopíte, že nie všetko môžete nakladať
len na svoje plecia. Dajte si však pozor na
zdravie, stres má totiž na vás veľký vplyv.

BÝK

Začiatok roka bude pre vás ťažký, prídu
situácie i stretnutia, ktoré vo vás vyvolajú
strach z budúcnosti. Čím skôr sa však
pripravíte, tým lepšie im budete vedieť
čeliť a verte, že s pozitívnym prístupom
a ľuďmi okolo, všetko zvládnete. Tento
rok jednoducho spoznáte, ako málo ste
si doteraz verili a čo všetko ste celé tie
roky pre to strácali. Niekedy to inak nejde
- ponaučenie bolí a tentokrát to všetko
pochopíte ako v pracovnej, tak i v osobnej
oblasti. Prvé mesiace teda očakávajte
nepríjemné správy, ktoré vás zaskočia a na
prvý pohľad budete mať chuť prepadnúť
panike. Ťažké rozhodnutie na vás čaká
najmä kvôli práci, budete sa musieť vzdať
doterajšieho pohodlia a rapídne klesne
váš finančný štandard. Ak to však ustojíte,
už v apríli príde prvé znamenie, že vaša
trpezlivosť prináša ovocie a že všetko je
napokon na dobrej ceste. V súkromí sa
vám v júni do cesty pripletie niekto, kto váš
doterajší život a hlavne srdce otočí naruby
a je len na vás, či tento stav prijmete.
Čo sa týka zdravia, niekedy na jeseň vás
potrápi najmä váš krvný tlak.

BLÍŽENCI

Rok 2015 sa pre vás bude niesť v znamení
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harmónie. Dosiahli ste všetky svoje ciele,
dá sa povedať, že aj sny a nastal čas
užívať si. Búrlivé obdobie plné stresu
nahradí pokoj a vás konečne prestanú trápiť neuvážené kroky z minulosti.
Dajte si však pozor, aby ste svojmu okoliu
nechtiac neublížili. Vo chvíľach najväčšieho
šťastia totiž zabúdate, že nie každý to
musí vnímať a cítiť rovnako. Ak sú vaši
najbližší či priatelia v inej životnej situácii,
rešpektujte to a podajte im pomocnú ruku,
miesto toho, aby ste ich poúčali, ako sa to
všetko podarilo vám. Prvý polrok dokončíte
všetky dôležité projekty nielen v práci,
ale aj súkromí. Konečne budete mať na
poriadku aj všetky finančné náležitosti
a nebudete musieť prepočítavať každé
euro. Druhý polrok vám ale pripomenie, že
ani tak nesmiete zaspať na vavrínoch a že
v živote sa bez vlastného pričinenia nič len
tak samo nedeje. Berte preto vážne aj tie
najmenšie maličkosti, ktoré na prvý pohľad
vyzerajú možno banálne, no v skutočnosti
budú mať svoj význam a verte, že nie
malý. Zdravie vám tento rok oplatí vašu
starostlivosť a okrem pár viróz, budete po
celý čas naozaj fit.

RAK

V tomto roku konečne vystúpite až na
vrchol svojich síl a budete na seba právom
pyšní. Komplikácie, ktoré sa vynoria prvé
mesiace, vyvážia úspech, pochopenie najbližších a láska v druhom polroku. Prejdete
vnútornou premenou, čo výrazne pozmení
váš osobný i pracovný život. I preto sa
práve najbližšie obdobie pustíte do rôznych
projektov či vysnívaných dobrodružstiev.
Aj keď ste sa nikdy nebáli prijať všetko, čo
život ponúka, mali by ste predsa len začať
trošku viacej premýšľať aj o budúcnosti.
Pretože to, že sa nechávate unášať na
krídlach momentálnej šťasteny, ešte
neznamená, že to tak bude už naveky
vekov. Bohužiaľ, aj v oblasti zdravia môžete očakávať pár horúcich chvíľ, pretože
ste dlhodobo zanedbávali svoj imunitný
systém.

LEV

Tak veľmi túžite po zmenách, až sa ich v
tomto roku konečne aj dočkáte. Zbavíte sa
všetkého, čo vás ťaží na srdci a odštartujete novú, nepoznanú a hlavne vzrušujúcu
kapitolu svojho života. Motiváciou v ťažších
chvíľach vám bude uznanie a podpora

okolia, vyvarujte sa však toho, aby ste
svoju radosť dávali najavo až príliš okato,
mohli by ste tak stratiť pevnú pôdu pod
nohami a istotu. V druhej polovici roka si
budete musieť dať zvlášť pozor na svoju
prchkosť, hoci máte pocit, že všetko viete,
prijať názor aj niekoho druhého bude hrať
vo váš prospech viac, než ísť tvrdohlavo
hlavou proti múru. Svoje odpovede si preto
vždy starostlivo premyslite a neplytvajte
slovami, ktoré už potom nevezmete späť.
Počas leta uzavriete starý spor s rodinou či
priateľom a hoci niečo z toho zabolí, verte,
že odteraz už bude iba dobre. Koniec roka
sa bude niesť v znamení dobrej nálady
a šťastia ako v pracovnom, tak i partnerskom živote.

PANNA

Tento rok sa bude niesť v duchu prevratných zmien najmä vo vašom pracovnom
živote, kde sa konečne rozlúčite a dáte
zbohom všetkému, čo vás nielenže ťažilo,
ale hlavne brzdilo. Budete tak môcť uskutočniť všetky svoje pôvodné sny a pokiaľ
si dáte pozor na chyby z nepozornosti, váš
postup bude celkom rýchly. V súkromnom
živote bude vládnuť relatívny pokoj, čo ale
bude závisieť od toho, ako sa v ktorej situácii zachováte. Aj keď ste vždy radi, keď
sa okolo vás niečo neustále deje, nesnažte
sa o to za každú cenu, inak by vám to
mohlo byť skôr na škodu. V prvej polovici
roka budete svojej polovičke musieť dokázať, že si ju ceníte a počas leta čakajte
veľké pokušenie, pričom pôjde o niekoho
z práce. Ak sa rozhodnete dať na vnútorné
volanie svojej dobrodružnej povahy, potom
počítajte s komplikovaným obdobím.
Ale ak si za svojimi životnými hodnotami
stojíte, odmenou vám bude pokoj a istota
až do konca roka. Zvýšenú pozornosť si
vyžiada aj vaše zdravie, napriek tomu, že
vám nikdy nebolo ľahostajné, potrápia vás
najmä bolesti.

VÁHY

Rok 2015 vás prinúti prestať sa neustále
vracať do minulosti, obzerať späť a pohnúť
sa konečne vpred. Spočiatku, hlavne prvé
mesiace, vás mnohé z toho zabolí, no
ako bude na jar kvitnúť príroda, vo vašom
vnútri zavládne poznanie, pokoj a mier.
V momente, keď sa vám podarí oslobodiť
od okov dávnych krívd, upriete pohľad na
to, čo je pred vami a na čo všetko ešte
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môžete siahnuť - bez obáv a výčitiek. Nech
vás ale neprekvapí, že navonok nepôjde
o žiadne prevratné zmeny, to vaša duša
a presvedčenie prejdú zásadnou premenou. Upokojíte vášne, ujasníte si svoje
hodnoty a nielen v partnerskom, ale aj
v pracovnom živote vykročíte za doteraz
neuskutočnenými snami. Opatrní by ste
mali byť v druhej polovici roka, aby ste
svojou náklonnosťou náhodou neskúšali otráviť svojich najbližších, nie každý
totiž zrazu vidí všetko ako vy. Nebojte sa,
zrada vám nehrozí, lebo každý z vašich
milovaných vie, že by ste urobili čokoľvek
pre kohokoľvek, kto vám je blízky, to ale
neznamená, že máte právo vnucovať im
svoje nálady. Žite a nechajte žiť - tak tento
rok dovediete do krásneho a úspešného
konca. O zdravie sa báť nemusíte.

ŠKORPIÓN

Konečne sa odhodláte a poviete svoj
názor, pretože hoci vyzeráte, že kráčate
a splývate s davom, v skutočnosti to celý
ten čas vo vás vrie. A práve v roku 2015
vybuchne pohár vašej trpezlivosti, vďaka
čomu sa pohnete o poriadny krok vpred.
Nezaobíde sa to bez následkov a niektoré
pre vás budú mimoriadne ťažké, ak však
vytrváte aj vo chvíľach najväčšej neistoty,
už na jeseň sa dočkáte a vaše sny sa naplnia. V pracovnom živote si dlhodobo držíte
stabilnú pozíciu, no na jar pokojné vody
rozvíri príchod nového kolegu, ktorý nemá
čisté úmysly, hoci nadriadení mu plne dôverujú. Dajte si pozor a v tomto období sa
držte ďalej. Zrada vás čaká aj od priateľa,
ale nebudete až tak prekvapení, pretože
váš vzťah pokrivkával už dlhšie obdobie,
snažte sa však udržať emócie na uzde
a pokojne sa porozprávajte. Viete, že mu
neodpustíte, ale nemusíte sa rozchádzať v
nenávisti, hoci máte ohnivú povahu, oplatí
sa vám zachovať pokoj. Po zdravotnej
stránke ste síce v poriadku, ale počítajte s
tým, že najbližšie obdobie budete musieť
konečne poriešiť vaše problémy s očami.

STRELEC

Bude to krásny rok, pretože konečne
začnete objavovať krásu a čaro maličkostí,
ktoré ste neustále prehliadali v záplave
práce, zábavy i spoločnosti. Tak dlho ste
sa sústredili sami na seba, že vám unikali
radosti bežného života a možno ste aj
stratili niekoľko šancí na pravý vzťah
s vyhliadkou istoty do budúcnosti. Už
koncom jari sa však dostanete do kritickej
situácie, ktorá vo vás všetko zlomí. Či už
to bude niekto blízky alebo niekto z práce,

postaví sa vám zoči voči a na plné hrdlo
vám vykričí vašu sebeckosť a zaslepenosť.
Nebojujte, nekričte a napriek svojej hrdosti
výčitky prijmite a snažte sa na nejaký čas
zostať sami. V lete sa vášne upokoja a vy
si môžete začať užívať úspechy v práci i
ohľadom financií. Celkovo vás čaká dobrý
rok, plný pozitívnych chvíľ, ktoré vás budú
robiť šťastnými. Ak bude niekto potrebovať
podať pomocnú ruku, nemali by ste váhať,
zrejme to bude niekto z vašej rodiny.
Zdravie vás tiež nijak zvlášť nepotrápi, ak
nepočítate svoje alergie, ktoré si zaslúžia
vašu pozornosť počas jesene.

KOZOROŽEC

Úvod roka bude pre vás hektickým obdobím, no ak sa nenecháte vystrašiť a ustojíte krízové situácie, v druhej polovici roka
sa dočkáte odmeny v podobe vysnívanej
zmeny. Nebojte sa prijať pomoc, ktorá sa
vám ponúka, budete ju potrebovať, najmä
vo chvíľach, keď sa hneváte na celý svet.
Mali by ste si však uvedomiť, že cesta k
úspechu nebýva ľahká a všetko, čo príde,
či už dobré alebo zlé, berte viac s pokorou.
Vnútorne ste už dlhodobo pociťovali
nutnosť zmeny a tá sa konečne blíži, tak
si to nepokazte zbytočnými výbuchmi
vášne a výčitkami voči ľuďom, ktorí za nič
nemôžu. Oporou vám bude najmä vaša
polovička, horšie to už bude s rodinou,
ktorá sa niekedy na jar bude ozývať
častejšie a dožadovať sa vašej pozornosti.
Už začiatkom jesene sa našťastie situácia
stabilizuje a vy konečne pocítite, že všetky
rozhodnutia, hoci neboli ľahké, boli správne a posunuli vás vpred. Po veľmi dlhej
dobe opäť pocítite obyčajné šťastie a ešte
aj do práce začnete chodiť s radosťou. V
oblasti zdravia môžete očakávať zhoršenie
imunity, ktorú by bolo vhodné podporiť
správnou stravou a takisto bude potrebné,
aby ste zvýšili svoju pohybovú aktivitu.

do toho žiadne emócie. Len fakty a vaša
cieľavedomosť vám môžu pomôcť vystúpiť
na vrchol a robiť už len to, čo vás baví.
Ku koncu roka môžete pociťovať akúsi
vnútornú nespokojnosť, či skôr nervozitu,
ktorá však pramení z toho, že ste museli
za sebou spáliť aj pár mostov. Hoci to bolelo, bolo to správne, tak žiadny strach, už
jednoducho nechajte minulosť minulosťou
a tešte sa z prítomnosti. V oblasti zdravia
si dajte pozor na úrazy, objavili ste čaro
adrenalínových športov, čo by pre vás
nemuselo mať najšťastnejšiu dohru.

RYBY

Konečne sa prestanete pýtať, čo máte
robiť a začnete sa rozhodovať sami za
seba. Hoci navonok ste vždy pôsobili, že
ste človek s vlastným názorom, vo vnútri
ste boli posledné roky naplnení neistotou
a večnými otázkami o tom, čo je správne
a čo vás neohrozí. Tento rok nájdete svoju
vlastnú cestu a čo je ešte dôležitejšie,
nedovolíte nikomu, aby ju spochybnil. Prvé
mesiace budú náročné, pripravte sa na
množstvo práce a prebdené noci. Vo chvíľach, kedy sa budete chcieť začať ľutovať,
nájdete spôsob, ako vyvetrať hlavu a dobiť
energiu, inak by ste si sami pokazili šancu
na úspech. Nebojte sa požiadať o pomoc,
ak nebudete vládať. Už v lete bude jasné,
že vaša námaha stála za to. V pracovnom prostredí si dajte pozor na priame
jednanie, ak vás niekto štve alebo krivdí,
povedzte to na rovinu. Rodinné vzťahy
budú, bohužiaľ, aj naďalej napäté, pričom
pochopíte, že lepšie to už nebude. Sklame
vás to, ale dôležité je, aby ste prijali ako
fakt, ktorý nemôžete nijak ovplyvniť. Už
minulý rok ste si prešli krušným obdobím
v oblasti zdravia, a to
sa vám teraz
odmení.

VODNÁR

Tento rok budete postupovať vpred, pomalým, ale istým krokom. Bude to rok úspechov a malých zmien, ktoré však povedú
k veľkému šťastiu, poznaniu a harmónii.
Máte sa na čo tešiť, od začiatku až do
konca. Jar sa bude ešte niesť v znamení nedôvery, najmä pochybností v
samých seba, našťastie máte okolo
seba dostatok dobrých ľudí, aby
vám pripomenuli, prečo je tak dôležité nepoľaviť a stáť si za svojím
názorom. V otvorených konfliktoch,
ktorých bude neúrekom počas leta,
reagujte priamočiaro a neťahajte
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Popradské Vianoce 2014

26. december / 18.00 / piatok / Kostol sv. Egídia
VIANOČNÝ KONCERT S HOSŤOM NATASCHA WRIGHT /
ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014
Zažite koncert v originálnom podaní charizmatickej speváčky Natasche Wright a popradských speváčok LAURY MÁRIE KOLEGOVEJ
a DOMINIKY GORECKEJ so svojím BANDOM.

13. - 23. december / od 10.00 / sobota - utorok /
Námestie sv. Egídia
XII. TRADIČNÝ VIANOČNÝ JARMOK

27. december / 16.00 / sobota / Námestie sv. Egídia
VIANOČNÉ MINCE VO FONTÁNE / ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014
Country koncert.

13. december / 10.00 / sobota / Kino Tatran
VIANOČNÁ KOLEDA / BABADLO PREŠOV

28. december / 16.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia
PREDSILVESTROVSKÁ DETSKÁ SHOW S UJOM ĽUBOM /
ZIMNÉ RADOVÁNY 2014

www.poprad.sk

14. december / 10.00 / nedeľa / Kino Tatran
O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI / BUM BÁC BRATISLAVA
14. december / 15.00 / nedeľa / Evanjelický kostol a. v.,
Poprad-Veľká
POSOLSTVO VIANOC 2014, XVII. VIANOČNÝ KONCERT
14. december / 17.00 / nedeľa / Evanjelický kostol a. v.,
Námestie sv. Egídia
III. ADVENTNÝ KONCERT / BRASS COLLEGIUM
18. - 23. december / 10.00 / štvrtok - utorok /
Námestie sv. Egídia
PREDAJ VIANOČNÝCH STROMČEKOV A KAPROV
Predaj vianočných ozdôb a dobrôt, ktoré nikdy nemôžu chýbať na
štedrovečernom stole.
19., 20. a 21. december / piatok - nedeľa / kostoly
v Poprade
„OTVOR SVOJE SRDCE...“ / VIANOČNÉ KONCERTY
V KOSTOLOCH
O podrobnostiach bude informovať plagát k podujatiu.
21. december / 10.00 / nedeľa / divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
GULIVEROVE VIANOCE / HOTEL MÁRIA
21. december / 11.00 / nedeľa / Divotvorná scéna
Domu kultúry v Poprade
MALÁ DETSKÁ BURZA HRAČIEK A ROZPRÁVKOVÝCH KNÍH

28. december / 19.00 / nedeľa / divadelná sála Domu
kultúry v Poprade
AMERICAN DIVAS / Exkluzívny vianočný koncert.
29. december / 14.00 / pondelok / Útulok pre psov
Poprad-Veľká
VIANOCE A OPUSTENÉ PSÍKY
29. december / 16.00 / pondelok / Námestie sv. Egídia
SIX AND KRISTY A CITY / ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014
Koncert popradských skupín.
30. december / 14.00 / utorok / Námestie sv. Egídia
HVIEZDNY SPEVÁCKY KONCERT / ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014
Piesne v podaní známych slovenských spevákov IVANNA BAGOVÁ,
SAMO TOMEČEK, DOMINIKA & BAND a MICHAL CHRENKO.
December / foyer / Dom kultúry Poprad
ZIMA ČARUJE
Poézia zimy v obrázkoch výtvarného odboru ZUŠ na Štefánikovej
ulici v Poprade.
6. január / 18.00 / utorok / Kostol sv. Egídia
AD LIBITUM / NOVOROČNÝ TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
Súbor AD LIBITUM tvoria muzikanti, ktorí pochádzajú zo Slovenska aj z Maďarska. Súbor predstaví vianočné koledy a vianočné
piesne rôznych národov. Účinkuje: I. Szakacz - spev, soprán,
A.Tallián - husle, p. Kazán - klarinet, I. Nagy - violončelo
a E. B. Gincsai - klavír.

21. december / 18.00 / nedeľa / Námestie sv. Egídia

27. december / 17.00 a 19.00 / sobota /
CONOR MCPHERSON: RUM A VODKA
Skvelá komédia. Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy“, ti pomôže
zistiť, čo je v živote najdôležitejšie…

24. - 26. december / streda - piatok /
ČAROKRÁSNE VIANOCE V AQUACITY

28. december / 19.00 / nedeľa /
WILLIAM SHAKESPEARE: HAMLET
Hra hier. O každom a pre každého z nás. Predstavenie ocenené na
mnohých zahraničných festivaloch.

26. december - 1. január 2015
TATRANSKÉ VIANOCE 2014
Vianoce a Silvester vo Vysokých Tatrách budú tento rok opäť plné
rozprávok, hudby, ľudových tradícií, folklóru a zábavy. Na svoje si
príde každý.
28. december / nedeľa /
TATRANSKÉ PERNÍKOVO
Celodenný vianočný program pre celú rodinu na Štrbskom Plese.
30. december / utorok /
VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT EXCLUSIVE
Hviezdy hudobného neba
31. december / streda /
ŠTÝLOVÝ SILVESTER V HUMNE
Zažiarte ako americké hviezdy 20-tych rokov a užite si Silvestrovskú noc ako gangstri.
www.spisskanovaves.eu

Spišské Vianoce 2014
12. - 14. december / piatok - nedeľa / Letná ul. /
24. VIANOČNÝ TRH
14. december / nedeľa / Kino Mier /
VIANOCE S MIROSLAVOM DONUTILOM & EXKLUZÍVNY HOSŤ
26. december / od 19.00 / piatok / Koncertná sieň
Reduty /
ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
Tradičná tanečná zábava s hudobnou skupinou TIP - Jozef Valkoššák a Rado Olejník.
31. december / od 22.00 / streda /
SILVESTER 2014 PRED REDUTOU

www.regiontatry.sk | www.vt.sk | www.jasna.sk

www.spisskedivadlo.sk

24. december / 23.30 / streda / Námestie sv. Egídia

Tatranské Vianoce 2014

14. december / 15.00 / nedeľa /
MILAN ŽITNÝ: DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

25. december / 18.00 / štvrtok / Námestie sv. Egídia
ŽIVÝ BETLEHEM / ZIMNÉ RADOVÁNKY 2014

18. december / štvrtok /
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TATRANSKÉHO DÓMU
Jedinečný ľadový kostol vyrastie opäť túto zimu na Hrebienku
(december 2014 - apríl 2015).
20. - 21. december / sobota, nedeľa /
TATRANSKÝ POHÁR
42. ročník Tatranského pohára medzinárodných lyžiarskych
pretekov v severských disciplínach.
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21. december / nedeľa /
OTVÁRANIE DVERÍ PODTATRANSKÝCH
25. ročníkom slávností sa na Štrbe opäť oživia tradície predkov
a znásobí jedinečný čas očakávania.

IV. ADVENTNÝ KONCERTY / POPRADSKÉ DYCHOVÉ KVINTETO
ŠTEDROVEČERNÝ VEŽOVÝ KONCERT / POPRADSKÉ DYCHOVÉ
KVINTETO

PROGRAM

Vagonár November - December 2014

26. december / 15.00 / piatok /
KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA: SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA
DVE KVAPKY VEĽA VODY)
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným.

29. december / 17.00 a 19.00 / pondelok /
MARIE JONES: KAMENE VO VRECKÁCH
Hollywoodska produkcia, kravy a írsky vidiek. Obrovský hit z Broadway a West Endu, jedna z najlepších komédií, ktorá rozosmiala
milióny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 13 postáv!
30. december / 17.00 a 19.00 / utorok /
MAREK KOTERSKI: NENÁVIDÍM
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti.
31. december / 16.00 / streda /
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
DIVADLO KONTRA
Jediné divadlo na Spiši, ktoré získalo Dosky 2007 Objav sezóny.
V Dome Matice slovenskej na Zimnej 68 v Spišskej Novej Vsi.
Hráme aj počas vianočných sviatkov.
Príď na naše predstavenie a dostaneš k tomu vianočný punč!
31. december / 17.00 / streda /
CONOR MCPHERSON: RUM A VODKA
Silvestruj s nami s najreprízovanejším predstavením! Už viac ako
300-krát!
www.trebišov.sk

Trebišovské Vianoce 2014
10. - 11. december / sobota - nedeľa /
TREBIŠOVSKÝ ZIMNÝ TRH / Ulica J. Kostru
14. december / 15.00 / nedeľa / Kultúrny dom Malé
Ozovce /
VIANOČNÉ PASTORÁLE - PREHLIADKA VIANOČNÝCH ZVYKOV
A KOLIED
14. december / 19.00 / nedeľa / divadelná sála MsKS /
DANIEL HŮLKA - KONCERT
18. december / 14.00 / Výstavna miestnosť KC
v Trebišove
VIANOCE - TVORIVÁ DIELŇA
21. december / 19.00 / nedeľa / estrádna sála MsKS /
VIANOČNÝ KONCERT KATKY KOŠČOVEJ
26. december / 21.00 / piatok / diskosála KaSS /
ŠTEFÁNSKA DISCO TREBISHOW
31. december / 22.00 / streda / pred MsKS /
SILVESTER – rozlúčka so starým rokom a privítanie
nového roka 2015.
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RELAX
V mesiaci december 2014 oslavujú

Vagonár November - December 2014

Krížovka

Prevádzkareň POPRAD:

50 rokov sa dožívajú:
Jozef HALČIN str. 43320
František JUST str. 52110
Štefan MACHAJ str. 41214
Bc. Jaroslava STANČÍKOVÁ str. 10110
a Ing. Peter STREBER str. 70110
55 rokov sa dožívajú:
Ľubomír BALCIERÁK str. 42215
Ondrej BELUŠKO str. 42110
Ružena KOKYOVÁ str. 94110
Jozef OROLIN str. 42120
Miroslav SLIVA str. 43520
Ing. Ján ŠTEFAŇÁK str. 20120
a Ján ZÁVACKÝ str. 41150
60 rokov sa dožívajú:
Ing. Vladimír BIELENÝ str. 80140
Otília FRANKOVÁ str. 42910
a Jozef KUBASKÝ str. 43530
25 rokov v spoločnosti pracujú:
Miroslav MAŇAK str. 21110
Valér KROMPAŠČÍK str. 42120
Ľubomír KUBOV str. 42215
Tatiana MLYNARCZYKOVÁ str. 41910
Štefan PECHA str. 43720
Daniel PICHNARČÍK str. 42120
Peter POLAKOVIČ str. 42120
Pavol RAKYTA str. 21210
Miroslav STRAKUĽA str. 21110
Slávko SÝKORA str. 47140
a Ľubomír ŠARIŠSKÝ str. 42240
30 rokov v spoločnosti pracujú:
Jozef BARAN str. 42120
Peter BARTOŠ str. 41111
Sabína HALUŠČÁKOVÁ str. 10110
Ondrej KOŠČÁK str. 43320
Štefan KNAPÍK str. 23110
František KRIŠÁK str. 41211
Peter OLEJÁR str. 43130
Peter ORAVEC str. 41213
Ján OROLÍN str. 41120
Marián OROLÍN str. 43230
František RÁKOCI str. 43110
Jozef REZNICKÝ str. 43510
Bc. Vladimír SEDLÁK str. 10130
Rastislav SVITANA str. 42120
Peter TERINGA str. 42240
a Peter VALIGURSKÝ str. 45170
35 rokov v spoločnosti pracuje:
Júlia KROJEROVÁ str. 43910
40 rokov v spoločnosti pracuje:
Ján BAĎURIK str. 42120
Prevádzkareň TREBIŠOV:
50 rokov sa dožíva:
Marián HATRÁK str. 14110
60 rokov sa dožíva:
Jaroslav SLOBODNÍK str. 40120

Tajnička z minulého čísla:
JESEŇ NÚKA SVOJE PLODY, POĎME
PRETO DO PRÍRODY
Odmenu 16 € získava:
Ľudmila Harhovská str. 94110
Odmenu 9 € získava:
Eva Gáborová str. 94110
Výhru si môžete prevziať
u Petry Starovičovej na 5. posch. v AB.

TAJNIČKA KRÍŽOVKY:
...........................................................
..........................................................
MENO: ................................................
STREDISKO: .......................................
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