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ĎAKUJEME

tlačíme
na ekologický
papier

reportáž

JULIÁLES 2019
Čo sa stane, keď sa na jednom mieste stretne takmer 1000 Vagonárov? Variácií odpovedí na túto otázku by bolo nespočetne veľa. jedno je však isté… zažili sme to 6. júla 2019 a našimi odpoveďami sú nasledujúce tvrdenia, s ktorými sa dúfame stotožníte. Takže keď sa
stretne 1000 Vagonárov na jednom mieste, tak určite tam je/sú:
•

veľa dobrej nálady, smiechu a priateľských rozho‑
vorov;
• množstvo fotiek, ktoré ste si odniesli so sebou na
pamiatku z nášho selfieboot‑u;
• vagonárska tancovačka podporená skvelou hud‑
bou, či už od Sendroivcov, skupiny Slovak Tango
alebo kapely Milujem Slovensko Band na čele so
Samuelom Tomečkom;
• športové zápolenie počas súťaží s hokejistami
z HK Poprad a trénermi z Golemu;
• odvaha, nakoľko vyskúšať Aquazorbing nie je pre
každého;
• priateľské doťahovačky, lebo vyhrať súťaž v petan‑
gu či v hádzaní loptičiek na megaterč, je obrov‑
skou výzvou;
• spokojnosť, pretože každý Vagonár má rád dobré
jedlo a občerstvenie;
• túžba po lietaní, ktorú splniť nám bolo dopriate až
po tom, čo sme spoločne utíšili vietor a náš balón
mohol vzlietnuť do bezpečnej výšky;
• záujmu o ľudovú kultúru a folklór, lebo my všetci
máme radi FS Vagonár;
• zábava, zábava, zábava a zábava nielen počas
barmanskej show, ale počas celého dňa;
• a určite tam je 1000 skvelých a usmievavých ľudí,
ktorých práve 6. júla 2019 počas akcie Juliáles do‑
plnil aj moderátor Vlado Voštinár. V jeho mene by
sme vám, všetkým zúčastneným chceli poďakovať
za super akciu a atmosféru, ktorú sme spoločne
počas Juliálesu vytvorili.
O tom, že vyššie spomenuté fakty sú pravdivé, svedčia
aj fotografie, ktorých sa nám tu bohužiaľ zmestilo len
obmedzené množstvo.
Za organizátorov vám prajeme ešte pekný zvyšok leta
a množstvo minimálne podobných dní a zážitkov ako
počas našej spoločnej akcie Juliáles.

Zároveň by sme
chceli poďakovať
nasledujúcim
organizáciám,
firmám
a partnerom,
ktorÍ nezištne
podporili našu
vagonársku akciu
Juliáles:
Aquacity Poprad
za darovanie
vstupeniek do
súťaží,
HK Poprad
a Golem Poprad
za spoluprácu pri
programe,
FS Vagonár za to,
že si vždy nájdu
čas a priestor
odprezentovať
jeden z našich
národných
pokladov,
TMR
za darovanie
zaujímavých
zážitkových
vouchrov
do súťaží.

-ps-
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TATRAVAGÓNKA V REBRÍČKU
TREND TOP 200 ZA ROK 2018
Týždenník TREND je
jedným z najvýznamnejších nezávislých
periodík na Slovensku, ktoré sa venujú
ekonomike a financiám. Každoročne vydáva prestížny zoznam
TOP 200 firiem, ktorý
hodnotí jednotlivé
firmy z rôznych ekonomických pohľadov.
Samozrejme výsledky
v rebríčku sú podložené ekonomickými
ukazovateľmi firiem
a číslami, ktoré vykazujú.

Spoločnosť TATRAVAGÓNKA sa každoročne umiestňuje v rámci rebríčkov TOP 200
firiem na významných pozíciách. Nižšie nájdete prehľad, ako sme dopadli za minulý
rok 2018. (Pozn. red. v rebríčkoch sme porovnávaní so všetkými firmami sídliaci‑
mi na Slovensku, ale nie sú to len firmy so slovenským kapitálom. V rebríčkoch sa
umiestňujú podniky ako Volkswagen, Kia Motors, Samsung a mnohé ďalšie.)
-ps-

„Najväčšie nefinančné podniky Slovenska podľa celkových tržieb“
Umiestnenie: 60. priečka spoločnosť TATRAVAGÓNKA
„Najväčší zamestnávatelia Slovenska“
(z nefinančných spoločností v SR)
(priemerný počet kmeňových zamestnancov za rok 2018 - 1944 zamestnancov)
Umiestnenie: 37. priečka spoločnosť TATRAVAGÓNKA
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O dobrovoľníckom programe
sme písali už aj
v minulých číslach Vagonára,
kde sme vás informovali o rôznych
aktivitách a činnostiach, ktoré

„Najväčší exportéri na Slovensku“

ako Vagonári robí-

Umiestnenie: 19. priečka spoločnosť TATRAVAGÓNKA

me pre náš región,

„Najväčší výrobcovia na Slovensku“

komunitu a pre

Umiestnenie: 29. priečka spoločnosť TATRAVAGÓNKA

náš lepší pocit.

Úspešne sme absolvovali
certifikačný audit
ISO/TS 22163:2017 (IRIS)
V dňoch 3. 7. 2019 až
12. 7. 2019 bol v našej
akciovej spoločnosti
vykonaný certifikačný
audit spoločnosťou DNV
GL podľa normy ISO/
TS 22163:2017 a sú‑
časne recertifikačný
audit podľa normy EN
ISO 9001:2015. Páni
audítori Ervín Matirko,
Claudio Maida a Paolo
Gabrielli preverili počas
týchto dní systém mana‑
žérstva kvality pre dva
rozsahy – Vehicle body

ČISTÉ HORY AJ VĎAKA
VAGONÁROM

(Telo vozidla) a Roling
stock (Železničné koľajo‑
vé vozidlá) podľa uvede‑
nej normy a konštatovali,
že systém kvality zave‑
dený v našej spoločnosti

spĺňa požiadavky na
udelenie certifikátu.
Na základe tejto sku‑
točnosti chce vedenie
spoločnosti poďakovať
všetkým zamestnancom,

ktorí sa zúčastnili tejto
úspešnej previerky systé‑
mu riadenia kvality.
Veríme, že všetky poznat‑
ky získané pri príprave na
certifikáciu a doplnenie
systému riadenia kvality
o nové prvky prinesie
vyššiu kvalitu v procesoch
zabezpečovaných odbor‑
nými útvarmi spoločnosti
a v neposlednej miere
vyššiu kvalitu výrobkov
a tým vyššiu spokojnosť
našich zákazníkov.
Vladimír Lisoň

Za prvý polrok
tohto roku sme
stihli aspoň malou
troškou pomôcť
pri venčení psíkov
v Mestskom útulku
v Poprade, taktiež
sme spolu s pacientmi
z geriatrického
oddelenia
Nemocnice Poprad
strávili zaujímavé
a podnetné
popoludnie,
a v neposlednom
rade sme vylepšili
a skrášlili
priestory jednej
zo základných
škôl v Poprade
(konkrétne MŠ
a ZŠ na ulici
Komenského).

Koncom júna sa skupina
dobrovoľníkov rozhodla
v spolupráci s TANAP‑om,
že pomôžeme miestu, na
ktoré sme všetci právom
hrdí a vďaka ktorému
sa jednoznačne radíme
medzi firmy s najkrajšími
výhľadmi na svete. Spolu
s ostatnými dobrovoľ‑
níkmi bolo pre nás veľmi
potešujúce zistiť, že aj
ako turisti sme urobili
obrovský krok vpred
a jedna z najnavštevova‑
nejších turistických trás
vo Vysokých Tatrách Starý
Smokovec – Hrebienok
nebola zásadným spô‑
sobom znečistená. Ako
nám potvrdili aj ľudia
z TANAP‑u návštevníci Vy‑
sokých Tatier sú stále viac

zodpovednejší a pristu‑
pujú k veľhorám s reš‑
pektom a úctou, o čom
svedčí aj čistota horských
a vysokohorských turis‑
tických trás a chodníkov.
Paradoxne s ubúdajúcou
nadmorskou výškou klesá
naša solidarita s prírodou
a čím bližšie sa dostáva‑
me k mestám a ľudským
obydliam tým je znečis‑
tenie prírody väčšie (lúky,
lesy v okolí Popradu,
ale aj nekontrolované
skládky, ktoré vznikajú na
týchto priestranstvách).
V mene vedenia spoloč‑
nosti sa chceme poďako‑
vať dobrovoľníkom, ktorí
sa tejto aktivity zúčast‑
nili a pevne veríme, že si
okrem dobrého pocitu

odniesli aj odhodlanie za‑
pojiť sa do ďalších aktivít,
ktoré budeme organizo‑
vať. Veď už 28. septembra
sa koná tradičná akcia
„Čisté hory“ a my bude‑
me veľmi radi, ak sa v čo
najväčšom počte zapojíte
aj vy ako dobrovoľníci
zo spoločnosti TatravagónkA.
O tejto aktivite, ako aj
o ďalších v rámci dob‑
rovoľníctva nájdete viac
informácii na:
informačných tabuliach
a prostredníctvom
e‑mailov,
webstránke:
https: //tatravagonka.sk
/dobrovolnictvo/.
-ps-
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SUPERMÁRIO
VO VÝCHODNEJ
Nadpis tohto článku môže evokovať, že táto obľúbená postavička z videohry sa objavila v typickej slovenskej obci Východná. Zatiaľ sa tak nestalo. Supermário je v TATRAVAGÓNKE pojem, ktorý sa spája najmä s bezpečnosťou a s faktom, že my všetci si ceníme
naše zdravie a život.
Aký je teda súvis medzi
Supermáriom a Východnou? Naši kolegovia,
ktorí boli ocenení za
rok 2018 v rámci našej
internej súťaže o najbezpečnejšie pracovisko, sa 13. júla 2019 ocitli
vďaka Supermáriovi
na jednom z najlepších
koncertov tohto leta.
Spoločne si užili veľkolepú hudobnú show
skupiny IMT Smile a ich
hostí.
Jedna z najobľúbenej‑
ších slovenských kapiel
IMT Smile sa po minu‑
lom roku opäť vrátila do
Východnej - na pódium
jedného z najkrajších
slovenských amfiteátrov
s neopakovateľným
výhľadom na panorámu
Vysokých Tatier.
IMT Smile prežívajú,
bezpochyby svoje najtvo‑
rivejšie obdobie. Minulý
rok vydali úspešný album
„Budeme to stále my“,
z ktorého sa len za prvý
mesiac predalo vyše
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8 500 kusov. Ešte v záve‑
re minulého roka sa im
podarilo vypredať vianoč‑
né koncerty v Bratislave
a Košiciach a spolu s ich
mega úspešným letným
Amfiteáter tour si ich
pozrelo až vyše 60 tisíc
divákov.
Jedna z najpopulárnej‑
ších slovenských kapiel sa
netají tým, že milujú festi‑
valovú atmosféru a hranie
pod holým nebom. Práve
to bol dôvod, prečo sa
rozhodli zorganizovať
svoj veľkolepý letný kon‑
cert práve pod nočnou
oblohou.
„Východná je pre nás
výnimočná. To miesto aj
amfiteáter majú v sebe
obrovské čaro. Počas
nášho tohtoročného
koncertu tam bola skvelá
atmosféra od prvej se‑
kundy. Ohlasy od našich
fanúšikov boli neuveriteľ‑
né. Sme veľmi radi, že sa
sem opäť vrátili. Aj tento
rok sme pozvali skvelých
hostí – skupinu Eleven

Hill, Lukáša Adamca so
svojou kapelou či Janu
Kirschner, ktorej meno
sme tajili do posled‑
nej chvíle,“ s nadšením
zhodnotil koncert Ivan
Tásler. Naši kolegovia si
mohli naplno užiť všetky
tieto hudobné vychy‑
távky – hlavne skupinu
IMT SMILE, ktorá sa toto
leto chystá odohrať na
Slovensku len zopár
koncertov a väčšinu leta
budú vystupovať v Čes‑
kej republike.
Východná hlásila vypre‑
dané už niekoľko týždňov
pred vypuknutím podu‑
jatia (pozn. redakcie ka‑
pacita amfiteátru je vyše
8 tisíc miest na sedenie).
Aj vďaka Supermáriovi
si teda naši kolegovia
z BU 01 mohli vychutnať
nielen koncert skupiny
IMT Smile, ale aj ďalší
program. Zároveň bolo
postarané aj o ich transfer
z Popradu do Východnej
a späť a taktiež o pitný
a stravovací režim.

Ešte raz im všetkým sr‑
dečne blahoželáme!
Ak chcete aj vy so svojím
tímom zažiť niečo po‑
dobné na budúci rok, tak
máme pre vás len niekoľ‑
ko odporúčaní:
Buďte ohľaduplný
a obozretný nielen
voči sebe, aj voči
svojim kolegom.

Stále platí, že oceňujeme aj na kvartálnej
báze všetkých, ktorí spĺňajú podmienky
pre udelenie odmeny. Najbližšie odovzdávanie darčekov oceneným za 2. kvartál sa
uskutoční v priebehu mesiacov august/
september 2019.

Dodržujte všetky
bezpečnostné
predpisy na svojich
pracoviskách.
Eliminujte a upo‑
zorňujte na všetky
skutočnosti, ktoré by
mohli viesť aj k ma‑
lému pracovnému
úrazu.

V roku 2019 držíme prsty
všetkým kolegom, ktorí
sú zapojení do súťaže
Supermário!
-ps-
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Nový sklad
podvozkov

✘

Nastúpený trend inovácii v spoločnosti TatravagónkA neustále pokračuje a napreduje. V uplynulých mesiacoch došlo k viacerým stavebným úpravám výrobných priestorov,
ktoré smerovali aj k zvýšeniu efektivity logistiky a skladových priestorov. Jedným z takýchto projektov bolo aj vybudovanie nového skladu hotových podvozkov. Sklad bol
uvedený do prevádzky koncom júna 2019.

PROJEKT

Na pôvodnej ploche sa
nachádzali 2 odstavné
koľaje na skladovanie
vozňov, podvozkov
a dvojkolí. Hlavnou myš‑
lienkou bolo túto plochu
využiť na maximum. Vý‑
sledkom bolo spracova‑
nie technického zadania
a naprojektovanie nových
priestorov s 3 odstavnými
koľajami, s maximálnou
kapacitou 306 uskladne‑
ných podvozkov.

V projekte sme sa zame‑
rali aj na zefektívnenie
manipulácie s podvozka‑
mi. Zatiaľ čo v minulosti
sa v týchto priestoroch
podvozky nakladali na
nákladné auto výlučne
s autožeriavom, v sú‑
časnosti je nakladanie
podvozku realizované
portálovým žeriavom
s vysunutým nosníkom.
To znamená, že obsluha
žeriavu môže naložiť
podvozok na odstavnej

nakladacej ploche alebo
v ktoromkoľvek mieste
pozdĺž cestnej komuniká‑
cie. V mieste prepojenia
výstupu podvozku z pre‑
berajúcej koľaje na novú
odstavnú plochu došlo
taktiež k menšej inovácii.
V minulosti sa podvozky
presúvali malou presuv‑
ňou s pohonom zabu‑
dovaným pod úrovňou
cestnej komunikácie.
V súčasnosti je presunutie
podvozku na odstavné

koľaje realizované ruč‑
ným elektrickým akumu‑
látorovým vozíkom.

Peter Mlynár

CISTERNA
3
Zaens 88 m

z našej cisternovej linky nášmu dlhoročnému zákazníkovi VTG nové cisternové vagóny.
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európske trate, ktoré sme
dodávali v posledných
rokoch pre viacerých
zákazníkov s rôznymi
modifikáciami sme museli

upraviť podľa požiadaviek
zákazníka VTG. Vagón
dostal nový dizajn pozdĺž‑
nych sediel, modifikovali
sa predstavkové časti, aby

✘
na. Špeciálnou požiadav‑
kou koncového zákazníka
boli aj optické senzory pre
snímanie hladiny prepra‑

Po päť ročnej prestávke, kedy sme v roku 2013 dodali posledné z vagónov 80 m3 a 73 m3, odišli

Zaens 88 m3 sú špecific‑
ké tým, že sú určené pre
španielsky trh so širokým
rozchodom. Vagóny Za(c)
ns 88 m3 s rozchodom pre

✘

Na záver ešte jedno veľké
poďakovanie všetkým
zainteresovaným za
trpezlivosť a ústretovosť
pri realizácii viacerých
investičných akcií, ktoré
v súčasnosti v našom
závode prebiehajú ☺.

vagóny vyhoveli preprave
a údržbe v Španielsku.
Ovládanie ručnej brzdy zo
zeme bolo tak isto novin‑
kou na tomto type vagó‑

vovaného média, ktoré
slúžia ako aktívny bezpeč‑
nostný prvok pri plnení
cisterny. Jednou z ďalších

modifikácii bolo izolované
a vykurované výpustné
potrubie s atypickými
koncovkami na prívod

pary a odvod kondenzátu,
ktoré sme museli nakúpiť
až spoza veľkej mláky.
Pre potreby RIDového
schválenia cisterny a TSI
schválenia konštrukčných
zmien sme vyrobili proto‑
typový vagón, ktorý sme
stihli aj vystaviť na veľtrhu
Transport Logistic v Mní‑
chove. Veríme, že tento
„na mieru“ ušitý vagón,
bude zákazníkovi slúžiť
k spokojnosti dlhé roky.
Tomáš Mérey
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ZBER ŠATSTVA
A HRAČIEK

Komisia pre filantropiu a sponzoring spoločnosti TATRAVAGÓNKA pomáha nielen finančnými
prostriedkami pri realizácii prospešných projektov, ale taktiež materiálne. Práve materiálne
sme podporili viacero občianskych združení, resp. športových klubov najmä formou darčekov
a reklamných predmetov určených do súťaží, resp. na odmeňovanie tých najlepších. Taktiež už
čoskoro bude sprístupnený banský svietnik na Kvetnici, ktorý sa vyrábal v spoločnosti TATRAVAGÓNKA. Materiálne, resp. pomôckami určenými na hranie a hračkami sme obdarovali Detské
jasle v Poprade. Pokračovať by sa dalo ďalej, ale to nie je zmyslom tohto článku.

Centrum
pre deti
a rodiny
Spišská Belá

Teraz vyzývame vás, ako
zamestnancov TATRAVA‑
GÓNKY, aby ste prejavili
rovnaký záujem o náš re‑
gión, resp. našich spolu‑
občanov, ktorí materiálnu
pomoc potrebujú. Práve
o takýchto ľudí sa starajú
dve nasledujúce občian‑
ske združenia, ktoré sú
garantmi toho, že zbierka
bude doručená do rúk
tým správnym ľuďom
a deťom:
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- má v súčasnosti zria‑
dené 3 samostatne
usporiadané skupiny.
Dve samostatne uspo‑
riadané skupiny sídlia
v rodinných domoch
v Spišskej Belej a jedna
samostatne usporiadaná
skupina v Starej Ľubovni.
V priestoroch kmeňovej
budovy Centra pre deti
a rodiny majú vytvorenú
skupinu na dobrovoľné
pobyty detí. Okrem kaž‑
dodennej starostlivosti
vytvárajú deťom priestor
na rekreáciu, odpočinok
a zaujímavé, efektívne
využívanie voľného času.
Spolupracujú s celou
radou organizácií, či jed‑
notlivcov, v súčinnosti s
ktorými pripravujú rôzne
projekty a aktivity napo‑
máhajúce rozvoju detí.
Viac informácii o centre
nájdete na ich interneto‑

vej stránke: https://www.
cdrspisskabela.sk/.

PROGRESFEM
Poprad
– od roku 2014 poskytujú
špecializované sociálne
poradenstvo pre ženy a
deti, na ktorých je pá‑
chané násilie. Pri práci
sa zameriavajú na špeci‑
fické potreby žien, ktoré
sú ohrozené násilím zo
strany ich intímneho
partnera. Poradenské
služby sú bezplatné, s
cieľom obsiahnuť kom‑
plexné potreby žien v
oblasti sociálnej, právnej,
ekonomickej a psycho‑
logickej. Rovnako posky‑
tujú ženám aj podporné
skupiny, kde sa majú
možnosť stretávať s inými
klientkami, vymieňať si
skúsenosti a poznatky.
Získavajú tak vzájomnú
podporu a posilnenie.
Ženám pomáhajú aj
materiálne, prostredníc‑
tvom distribúcie ošatenia

a cez sponzorov distribu‑
ujú potravinovú pomoc
a iné. Ženám sa snažia
pomôcť tiež pri hľadaní
práce. Viac informácii
o poradenskom centre
nájdete na ich interneto‑
vej stránke: https://www.
progresfem.sk/.

Tak poďme
spolu
pomáhať!
Čím môžem do zberu/zbierky prispieť?
Darované oblečenie v pr‑
vom rade musí byť čisté
a nezničené. Prosíme, aby
ste stav ošatenia posu‑
dzovali podľa seba – ak
je niečo tak znečistené
a znehodnotené (dera‑
vé, chýbajúce gombíky,
zipsy...), že by ste si to
neobliekli, tak veľmi po‑
dobne sa k tomu postavia
aj ľudia, pre ktorých je
zbierka určená. Samozrej‑
me s opotrebovanosťou
šatstva spôsobenou
praním a nosením sa ráta,

ale viditeľné a nezvratné
znečistenie a strata funkč‑
nosti šatstva sú dôvodmi,
pre ktoré šatstvo neprij‑
mú ani do charity.
Prispievať môžete žen‑
ským a mužským oble‑
čením (tielká, ponožky,
nohavice, rifle, bundy,
mikiny, tričká, legíny,
tenisky, topánky), det‑
ským oblečením (od
0 -15 rokov - dupačky,
detské deky, svetríky,
overaly, fusaky, mikiny,
ponožky a detské pan‑
čuchy, spodné prádlo,
rifle, prechodné bundy,
tričká s dl. rukávom, le‑
gíny, nohavice, vetrovky,
čiapky, botasky, topánky),
nepotrebným a zachova‑
lými školskými potrebami
(školské tašky, peračníky),
ako aj detským vybave‑
ním a hračkami (detské
postieľky, stoličky na
kŕmenie, hracie podložky,
podsedáky).
Ako môžem do zberu/zbierky prispieť?
Na hlavnej, malej, aj špe‑
ciálnej vrátnici nájdete
špeciálne zberné nádoby,

ktoré budú označené
a kde môžete vami pri‑
nesené šatstvo a hračky
ponechať. Prosíme nepre‑
nášajte tieto veci do firmy
a radšej veci do zbierky
uložte do nádoby pri va‑
šom príchode do práce.
Kolegov, ktorí pracujú
v administratívnej bu‑
dove prosíme, aby veci
určené do zbierky priná‑
šali do kancelárie pred‑
sedu predstavenstva na
5. poschodí.
Kedy môžem do zberu/zbierky prispieť?
Zberné nádoby nájdete
na vrátniciach spoloč‑
nosti TATRAVAGÓNKA
v termíne od 26. augusta
do 9. septembra 2019.

Poďakovanie
VAGONÁRSKYCH
DETÍ Z LETNÉHO
DETSKÉHO
TÁBORA

Leto, hlavne to detské, je plné úsmevov, pestrofarebných spomienok, bezstarostnosti,
nekončiacich hier a nových priateľstiev.
Vagonárske deti, ktoré boli na letnom detskom tábore organizovanom OZ Kovo by
určite potvrdili, že takéto leto aj vďaka táboru prežívajú. AKO DôKAZ PRIKLADÁME FOTOGRAFIE Z USKUTOČNENÉHO TÁBORA:

Pevne veríme, že sa
vás všetky spomenuté
argumenty presvedčili.
V nasledujúcich čís‑
lach Vagonára sa určite
dozviete viac o tom, ako
zbierka dopadla a pri‑
dáme aj zopár fotografií
z odovzdávania šatstva
a hračiek organizáciám.
-ps-

Okrem dobrého pocitu z pomoci je potrebné uvedomiť si, že takéto zbierky
napomáhajú aj k ekologickému zaobchádzaniu a prístupu k našej planéte.

Vedeli ste, že:
•

•
•

len na výrobu 1 bavlneného trička
sa minie 2 720 litrov (áno, 2 720)
vody?
Na jedny rifle pretečie 8 000 litrov
vody?
ročne sa v Európskej únii vyhodí
5,8 miliónov ton oblečenia?

VAGONÁR
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Nábor
zamestnancov

Referral program

Príspevok na
rekreáciu

V predchádzajúcich
vydaniach časopisu
Vagonár sme Vás
informovali o príspevku na rekreáciu
zamestnancov. Od
účinnosti nároku
zamestnanca na
rekreačný príspevok, t. j. od 1. 1. 2019.
k 1. 7. 2019 požiadalo o príspevok
86 zamestnancov
z celkového počtu
1427 zamestnancov,

Referral program je program, prostredníctvom
ktorého môžete Vy, naši zamestnanci a živnostníci
pomáhať s náborom kandidátov pre spoločnosť
TATRAVAGÓNKA, a. s.
Prineste životopis Vášho známeho alebo príbuzného
spolu s riadne vypísaným tlačivom referral programu
na oddelenie personálnej práce a rozvoja zamestnan‑
cov a môžete získať odmenu.
Odmenu môžete získať za každého úspešného kandi‑
dáta, ktorí nastúpi do spoločnosti, pričom jej výška je:
• 500 € za úspešného kandidáta na všetky pozície
výrobných robotníkov
• 100 € za úspešného kandidáta na ostatné pozície.
Odmena za úspešného kandidáta na všetky pozície
výrobných robotníkov vo výške 500 € sa vypláca
v dvoch častiach a to:
I. časť 250 € po ukončení skúšobnej doby, t. j. vo vý‑
platnom termíne za mesiac, v ktorom skúšobná doba
skončila a II. časť 250 € po šiestich mesiacoch, t. j. vo
výplatnom termíne za mesiac, v ktorom uplynula doba
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šiestich mesiacov.
Odmena vo výške 100 € za ostatné pozície (THP,
RR) bude vyplatená vo výplatnom termíne spolu so
mzdou za mesiac, v ktorom skončila skúšobná doba
doporučeného úspešného kandidáta.
Pripomíname podmienky získania odmeny:
• Doručené a riadne vypísané tlačivo na referral
program a životopis kandidáta na oddelenie
personálnej práce a rozvoja zamestnancov. Na zá‑
klade týchto dokumentov, bude kandidát pozvaný
na pohovor.
• Nástup odporúčaného kandidáta do pracovného
pomeru alebo na živnosť.
• Dodatočne doložený referral program po
nástupe kandidáta do zamestnania nebude
uznaný!

ktorí maJÚ nárok na
príspevok.

Keďže máme leto a let‑
né prázdniny, dávame
do pozornosti možnosť
využitia rekreačných
poukazov na viacdenné
aktivity a zotavovacie
podujatia pre vaše deti.
Príspevok je určený pre
deti navštevujúce základ‑
nú školu, alebo niektorý
z prvých štyroch ročníkov
gymnázia s osemročným
vzdelávacím programom.
Zároveň vám pripomí‑
name podmienky, za
ktorých si viete požiadať
o príspevok na rekreáciu:
• zamestnanec, ktorý
pracuje v spoločnosti
dlhšie ako 24 mesia‑
cov nepretržite, musí

•

•

o príspevok požiadať. Žiadosť vám
poskytnú kolegyne
v mzdovej učtárni.
V žiadosti uvediete,
či sa jedná o poskyt‑
nutie príspevku na
rekreáciu alebo o poskytnutie príspevku
na organizovanú
viacdennú aktivitu
alebo zotavovacie
podujatie počas
školských prázdnin
pre dieťa zamestnanca.
Na faktúre alebo
inom účtovnom
doklade musí byť
vyznačené meno
zamestnanca, a zá‑

roveň informácia, že
ide minimálne o dve
prenocovania.
• Ak nie je na faktúre
jasne vyznačené, že
je úhrada za rekreáciu
zaplatená, je potreb‑
né priložiť doklad
o zaplatení príspevku za rekreáciu.
• O príspevok na preplatenie 55% oprávnených výdavkov,
maximálne však
do výšky 275 €, je
potrebné požiadať
do 30 dní odo dňa
ukončenia rekreácie.
Anna Šperková

Od začiatku roka 2019 ste nám takto odporučili
212 príbuzných a známych, z ktorých úspešných
bolo 98 zamestnancov.
Nikola Hroncová

VAGONÁR
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Spolupráca
s HK Poprad
Ako jeden z kľúčových partnerov
hokejového klubu chce prispieť
svojou troškou, aby bolo fanúši‑
kov v Poprade čo najviac. Preto,
ak chcete fandiť z publika, využite
priložený žrebovací listok, vyplňte
údaje a vhoďte ho do zberných
schránok na vrátniciach alebo do
schránok nachádzajúcich sa na
4. a 6. poschodí v AB budove. Keď‑
že rozpis zápasov nie je v čase tlače
Vagonára známy, súpera a dátum
zápasu, prosím, doplňte. Rozpis
zápasov bude čoskoro zverejnený
na www.hkpoprad.sk. Žrebovať sa
bude predbežne každé dva týždne
a výhercov budeme informovať
o spôsobe prebratia vstupenky.
Prvé žrebovanie prebehne 9. 9.
2019. Šťastenu môžete pokúšať

v každom zápase, vyžrebovaný
však môžete byť iba raz. Keďže je
počet lístkov obmedzený, tak aj
prostredníctvom tohto žrebovania
chceme dopriať čo najväčšiemu
počtu Vagonárov, aby sa zápasov
mohli zúčastniť.

LÍSTKY DO VIP
PRIESTOROV NA
DOMÁCE HOKEJOVÉ
ZÁPASY HK POPRAD
Sledovať hokejové zápasy zo sky‑
boxu spoločnosti TATRAVAGÓNKA
bude mať možnosť každý, koho
určí manažér BU alebo riaditeľ úse‑
ku. Aj takto sa vám chceme poďa‑
kovať za vašu prácu. Rozpis, ktorý
BU alebo úsek má nárok na skybox
nájdete nižšie v programe zápasov.
Upozorňujeme, že tento rozpis je
len informatívny a môže sa zmeniť
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šťastia. Nahlásiť sa môžete na
všetky zápasy do konca roka 2019,
vyžrebovaný však môžete byť len
raz. Tento spôsob nahlasovania má
vytvoriť väčšiu šancu na získanie
lístkov aj pre zamestnancov, ktorí
nedisponujú služobným telefónom
a e-mailom. Výhercov budeme
informovať o spôsobe prebratia

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

Vagonári spolu s rodinami budú
korčuľovať na ľadovej ploche
Zimného štadióna v Poprade každý
druhý týždeň. Termíny budú známe
max. 1 týždeň vopred, preto odpo‑
rúčame sledovať nástenky, infor‑
mačné tabule a vaše e‑maily. Na
Vagonárske korčuľovanie sa môže
prihlásiť Vagonár spolu s rodinnými
príslušníkmi v max. počte 6 osôb.
Pre vstup na štadión bude potreb‑
né preukázať sa zamestnaneckou
kartičkou spoločnosti TATRAVA‑
GÓNKA. Ľadová plocha na štadióne
bude k dispozícii od konca augusta
2019, čiže pomaly si pripravujte
vaše korčule.

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | FK POPRAD

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | FK POPRAD

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | FK POPRAD

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

vstupeniek.
Mesto Poprad sa však môže tešiť aj
zo skvelej reprezentácie žien a do‑
rastencov, ktorí v I. lige bojujú o čo
najlepšie umiestnenie. Pozvánku aj
na tieto zápasy nájdete na https://
fkpoprad.sk.

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

MENO

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

VAGONÁRSKE
KORČUĽOVANIE

FANDÍME AJ
FUTBALISTOM

Skvelá víťazná šnúra prvoligového
klubu FK POPRAD sľubuje napína‑
vé zápasy. Zamestnanci spoločnos‑
ti TATRAVAGÓNKA majú možnosť
fandiť modro-bielym orlom priamo
v publiku. K nahláseniu na zápas
potrebujete len vyplnený žrebova‑
cí lístok, ktorý vhodíte do schránky
na vrátnici alebo AB budovy, a kus

MENO

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD
na základe obsadenia skyboxu zá‑
kazníkmi a partnermi spoločnosti
TATRAVAGÓNKA.

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | FK POPRAD

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

ŽREBOVACÍ LÍSTOK | FK POPRAD

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

MENO

OSOBNÉ ČÍSLO/ÚSEK

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

DÁTUM ZÁPASU

SÚPER

-zd-

✁

LÍSTKY DO PUBLIKA NA
DOMÁCE HOKEJOVÉ
ZÁPASY HK POPRAD

✁

✁
ŽREBOVACÍ LÍSTOK | HK POPRAD

✁
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TENIS CUP

DARČEKOVÉ

KOŠE

Z DENNÍKA ÚTPV

Kto ešte nevyhral darčekový kôš od ACEM‑u?
Tak pre neho máme len
jedno odporúčanie: pravi‑
delnejšie sa stravujete vo
výdajniach alebo v jedálni
pri AB a pri troche šťastia
sa určite budete v nie‑
ktorom z nasledujúcich
mesiacov tešiť aj vy.

Rok sa s rokom zišiel a opäť nastal čas, kedy sa pracovníci Úseku technickej prípravy výroby
(ÚTPV) stretli na spoločnom podujatí nazvanom Deň ÚTPV. Mnohí z vás si určite spomenú, že
sme o ňom písali minulý rok. Deň ÚTPV je podujatím, na ktorom sa zúčastňujú pracovníci všetkých oddelení patriacich pod Úsek technickej prípravy výroby. Tak tomu bolo aj teraz.
Deň ÚTPV slúži na stretá‑
vanie sa pracovníkov, na
spoznávanie sa navzá‑
jom, aby pracovníci, ktorí
nastúpili za posledný
rok spoznali ostatných
pracovníkov, ktorí na
úseku pracujú už dlhšie.
Samozrejme to funguje aj
naopak. Aby sa ľudia ne‑
poznali len po pracovnej
stránke, ale aby videli aj

tú bežnú stránku človeka.
Stalo sa tradíciou, že
súčasťou Dňa je tenisový
turnaj vo štvorhre, Tenis
Cup. Ide o veľmi dobrú
skúsenosť vyskúšať si
spoluprácu v inej oblasti
(športovej) ako pracovnej.
Zároveň, samozrejme,
človek športom posilní
ducha a urobí niečo aj pre

svoje zdravie. Do súťaže
sa prihlásilo 13 tímov,
ktoré si zahrali skupinovú
fázu a následne sa prvé
dva tímy v skupinách pre‑
bojovali do vyraďovacej
fázy. Turnaj je veľmi obľú‑
bený, má dynamický spád
a napínavé súboje doka‑
zujú, že nezáleží na tom,
či hráte tenis pravidelne,
rekreačne alebo len raz

za rok. V tomto roku
pribudlo niekoľko novi‑
niek. Tímy umiestnené
na prvých troch miestach
doteraz získavali jeden
pohár. Tentoraz pribudli
poháre dva, pre každé‑
ho hráča tímu. Takisto
pribudol putovný pohár,
ktorý získal víťazný tím.
Novinkou je gravírovanie
mien na putovný pohár,

Tenis Cup - víťazi
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•
Súťaž o najlepší guláš: Tím 2 - I. miesto

čo určite motivovalo
všetkých účastníkov tur‑
naja podať svoje najlep‑
šie výkony. Predstavte
si, že o pár rokov budete
ukazovať kolegom svoje
meno vyryté navždy na
pohári. To stojí za trochu
potu na kurte.
Zápasy, či už skupino‑
vé alebo vyraďovacie,
boli veľmi vyrovnané,
o čom svedčí fakt, že
finálový súboj sa skon‑
čil až v podvečerných
hodinách. Na treťom
mieste sa po veľkom boji
umiestnila dvojica Marek
Kasína (ÚTPV) a Peter
Budinský (OÚaEN). Súboj
o prvé miesto prebiehal
medzi dvojicami Peter
Stanko (ÚTPV) a Andrej
Tebelák (ÚTPV) a Ján
Bednarčík (ŠVP) a Franti‑
šek Zacher (ŠVP). Finá‑
lový zápas stál naozaj
za to. Víťazom sa stala
dvojica Ján Bednarčík

a František Zacher.
Víťazom srdečne gratu‑
lujeme.
Druhou novinkou na
Dni ÚTPV bola súťaž o najlepší guľáš.
Nemusíme dodávať, že
to bola novinka príjem‑
ná a osviežujúca. Do
súťaže sa zapojili tri tímy
skladajúce sa z troch
vybratých pracovníkov
jedného oddelenia. Tím
1 pozostával z pracovní‑
kov prototypovej dielne
(PTTP), Ján Kellner, Ján
Garčar, Milan Šavel.
Tím 2 zložili pracovníci
Oddelenia špeciálnych
výrobných pomôcok
(ŠVP), Jozef Hriceňák,
Ján Benko, Milan Macko, Jozef Cifrík a Tím 3
vyplnili pracovníci Odde‑
lenia údržby a energe‑
tiky (OÚaEN), Lukáš
Javorský, Slávko Sýkora, Ladislav Šmalík.
Všetky tímy mali neľahkú

úlohu. Uspokojiť chute
vyše sto zúčastnených,
pretože práve tí svojím
hlasovaním rozhodovali
o víťazovi. Rozhodovanie
nebolo vôbec jednodu‑
ché. V každej súťaži však
môže byť len jeden víťaz
a v premiérovom roční‑
ku si vavrínový veniec
vyslúžil, t. j. uvaril Tím 2
(na foto vľavo). Za svoje
umenie získal pohár
o najlepší guľáš. Víťazné‑
mu tímu, samozrejme,
gratulujeme.

•

V mesiaci jún si svoj
darčekový kôš plný
dobrôt vyzdvihol
pán Dušan Novotný
z výdajne č. 2.
V júli sa šťastie usmia‑
lo na pána Martina
Drevka z výdajne
stravy č. 3.

Blahoželáme
a ostatným
stravníkom prajeme
šťastie pri ďalších
žrebovaniach!

Absolútnym víťazom
Dňa ÚTPV boli všetci
zúčastnení, ktorí zažili
skvelý deň plný športu,
pohody, vzájomného
porozumenia a dobrej
nálady. A to bolo pod‑
statou podujatia. Tak
čo, pochválite sa aj vy
podobným zážitkom?
Dajte nám vedieť.
Rastislav Magera
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Technické okienko
Osud na nás
klope drsne alebo
jemne, záleží na
tom, z akého sme
materiálu.
Marie von Ebner
‑Eschenbach
V Technickom
okienku sme sa
venovali mnohým
technológiám,
ktoré pretvárajú
materiál na
konečný tvar
výrobku. Zaujímavá
je aj voľba
východiskového
materiálu,
z ktorého je
súčiastka vyrobená.
Akým spôsobom
sa riadi výber
polotovaru?
Existuje len jeden
konkrétny presný
typ polotovaru,
alebo je možné
nájsť alternatívu?

Nie je materiál
ako materiál
Alebo áno?
V súčasnosti sa v našej
spoločnosti kladie nes‑
mierny dôraz na vysokú
spoľahlivosť funkcie
a kvalitu súčiastky. Veľmi
dôležitý je výber materiá‑
lu, jeho metalurgická prí‑
prava a technológia spra‑
covania, aby sa dosiahol
výrobok s konečným
geometrickým tvarom,
rozmermi a vlastnosťami.
Nie je však materiál ako
materiál.
Každý pracovník, ktorý
vo výrobnom procese
začína prvou operáciou,
zväčša dostáva aj poloto‑
var. Aký polotovar to má
byť, je uvedené v techno‑
logickej sprievodke. Aký
polotovar má, je uvedené
na samotnom polotovare
(napr. vo forme štítku).
Možno ste si všimli, že
občas určité údaje nie
sú totožné. Vtedy ide
o prípad, keď je možné
namiesto navrhnutého
polotovaru použiť alter‑
natívu.
Môže sa použiť akýkoľvek
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alternatívny polotovar?
Odpoveď je jednoznač‑
ná, nie. Existuje niekoľko
charakteristík poloto‑
varov, ktoré musia byť
brané do úvahy.
V prvom rade je to akosť
materiálu. Tá je veľmi
dôležitá a nesmie sa len
tak zameniť. V Technickej
dokumentácii sa ozna‑
čuje špecifickým ozna‑
čením (napr. S355J2+N,
S460N, a pod.), rozdielne
písmená a číslice zna‑
menajú aj rôzne, často
aj odlišné, vlastnosti. Na
druhej strane sú označe‑
nia, ktoré na prvý pohľad
rozdielne sú, ale paradox‑
ne predstavujú alterna‑
tívu. Napríklad súčiastka
akosti S235 môže byť
vyrobená z polotovaru
akosti S355. Naopak to
ale neplatí. Vysvetlenie
by zabralo mnoho riad‑
kov, pre jednoduchosť
môžeme povedať: akosť
S235 je „horšia“ ako S355.
Niekedy sa dá nahradiť
polotovar s inou akosťou
za podmienky doda‑

točného spracovania či
úpravy, napr.: akosť S355
vieme zameniť za S460 za
predpokladu, že pri zvá‑
raní pribudne predohrev.
A možností je samozrej‑
me viac. Napokon, malú
ukážku rozdelenia ocelí
podľa akostí nájdete v ta‑
buľke na tejto dvojstrane.
Nasleduje tvar poloto‑
varu. V tomto prípade
je zameniteľnosť oveľa
voľnejšia. Plech vieme za‑
meniť s plochou oceľou,
kruhovú oceľ so štvor‑
covou (áno, je to tak!
Sústružením štvorcovej
tyče dostaneme kruhovú
tyč), kruhové rúry vieme
zameniť s kruhovými
tyčami (do tyče navŕta‑
me otvor a výsledkom
je rúra) a mnoho ďalších
možností.
Ďalšou možnosťou je
formát polotovaru. Tu
platí pravidlo menší sa dá
vyrobiť z väčšieho. For‑
mát plechu 1 500 x 6 000
je nahraditeľný formátom
2 000 x 6 000. Platí to aj

pre hrúbku: 5 mm je
možné nahradiť 6 mm
a viac (následne opra‑
covať). Väčšie prierezy
môžu nahradiť menšie,
atď.
Nemenej dôležité sú
špecifické požiadavky
zákazníka, tzv. KON.
Jedná sa o požiadavky,
ktoré nie sú štandardné,
napr. povrchová úprava
(zinkovanie, a pod.),
zúžené tolerancie,
pevnostné vlastnosti,
skúšky tvrdosti, húžev‑
natosti, spôsob ďalšieho
opracovania a mnoho
ďalších.
Prečo robiť také zložité
zmeny a kontroly? Ak
to necháme tak, ako to
bolo navrhnuté, bude
menej práce, skôr bude
urobená technická

príprava práce. Pravda
je taká, že práca s ma‑
teriálom prináša ovocie
v podobe lepšieho
využitia polotovarov,
ich nižšieho portfólia,
menších plôch na ich
uskladnenie a nižších
nákladov na ich nákup.
Takisto je potrebné
zbaviť sa nepotrebných
zásob, teda materiálov,
ktoré sme v minulosti
nakúpili a v súčasnosti
nemajú dlhodobé vyu‑
žitie. V skutočnosti ide
o nemalé peniaze.
Nad tým, aby nedo‑
šlo k omylom a ne‑
správnym zámenám,
bdejú pracovníci
referátu Technicko
‑hospodárskych noriem
(THN). Ich úlohou je
priradiť súčiastke polo‑
tovar na základe urči‑

tých pravidiel. V prvom
rade sa, samozrejme,
snažia nájsť taký polo‑
tovar, ktorý obsahuje
všetky predpisy, ktoré
zadal konštruktér (alebo
vyžaduje zákazník).
V prípade, že je to bež‑
ne používaný polotovar
v spoločnosti, priradia
ho okamžite k súčiastke.
Ak nejde o bežný mate‑
riál, nastupuje hľadanie
alternatívy podľa zásad
popísaných vyššie.
Hľadanie náhrad a alter‑
natív je práca zaujímavá
a dovolíme si tvrdiť, že
aj „samovzdelávacia“,
pretože sa človek stále
dozvie nové informá‑
cie a poznatky. To platí
nielen o materiáli, ale aj
o všetkom v živote.
Rastislav Magera

Druhy a označovanie konštrukčných ocelí
Označenie ocelí podľa noriem

Poznámka

STN EN 10025-2 EN 10025+A1 STN 42 0001 oceľ uhlíková, upokojená
S235

S275

S355

S235JR

S235JRG2

11375

S235J0

S235J0

11378

S235J2

S235J2G4

11378

S275JR

S275JR

11443

S275J0

S275J0

11448

S275J2

S275J2G4

11449

S355J0

S355J0

11523

S355J2

S355J2G4

11503

S355J0WP

S355J0WP

15127

S355J2W

S355J2G2W

15127

oceľ uhlíková,
upokojená, jemnozrná

oceľ
nízkolegovaná

oceľ
nízkolegovaná
oceľ so zvýšenou odol‑
nosťou proti
atmosférickej korózii

AKCIE V MESTE
POPRAD A OKOLÍ
AUGUST
TRADITIONAL DIXIE
STOMPERS
19. 8. 2019 o 19.00 hod.
Námestie sv. Egídia, Poprad
SMOKIE – Smokie Revival
Band
20. 8. 2019 o 19.00
Námestie sv. Egídia, Poprad
75 slobodných rokov pod
Vysokými Tatrami
21. 8. 2019 o 20.00 hod
Podtatranské múzeum v Po‑
prade
Noro Grofčík Dance
21. 8. 2019 o 19.00
Námestie sv. Egídia, Poprad
Vláďa Hron – Abeceda
Hvězd
22. 8. 2019 o 20.00
Námestie sv. Egídia, Poprad
Katarzia & Band
23. 8. 2019 o 19.00
Námestie sv. Egídia, Poprad
Ako sova líške bájky čítala –
Babadlo Prešov
24. 8. 2019 o 10.00
Námestie sv. Egídia, Poprad
Filmy na plátne –
Láska v oblakoch
24. 8. 2019 o 20.30
Námestie sv. Egídia, Poprad
La Speranza
25. 8. 2019 o 15.00
Námestie sv. Egídia, Poprad
Operné gala v Kežmarku
2019
25. 8. 2019 o 17.00
Drevený evanjelický artikulár‑
ny kostol, Kežmarok
Dan Bárta
& Robert Balzar Trio
26. 8. 2019 o 19.00
Námestie sv. Egídia, Poprad
Roxette – World Roxette
Tribute Band The RockSet
27. 8. 2019 o 19.00
Námestie sv. Egídia, Poprad
Hľadá sa nový manžel
29. 8. 2019 o 20.00
Námestie sv. Egídia, Poprad

VAGONÁR
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AKCIE V MESTE
POPRAD A OKOLÍ
SEPTEMBER

krížovka

Súťaž o najšportovejšiu
rodinu mesta Poprad
1. 9. 2019 o 12.30
Námestie sv. Egídia (pešia
zóna), Poprad
Beh budúcich prvákov
– 300 m
1. 9. 2019 o 10.30
Námestie sv. Egídia,
Poprad
Nordic Walking
1. 9. 2019 o 11.00
Štadión Svit
Podtatranský polmaratón 2019
1. 9. 2019 o 11.00
Námestie sv. Egídia,
Poprad
NABUCCO OPENAIR
TOUR 2019
1. 9. 2019 o 20.00
Amfiteáter Východná ,
Východná
Aqua Burza
8. 9. 2019 o 8.00
Hotel Aquacity, Poprad
LA KOMIKA
10. 9. 2019 o 19.00
Dom kultúry, Poprad
ZDROJ: www.visitpoprad.sk

Spišská
Nová Ves
DNI MESTA A TRH
ĽUDOVÝCH REMESIEL
23. - 24. 8. 2019
Radničné námestie
DÔVERNÝ NEPRIATEĽ
28. 8. 2019 o 21.30
BAŽANT KINEMATOGRAF
2019
Tajomné noci
na Spišskom hrade
29. 8. 2019 o 20.00
Spišský hrad

TAJNIČKA KRÍŽOVKY:
MENO

STREDISKO

Tajnička z minulého čísla:
1. časť - DOVOLENIEK ČAS, 2. časť - UŽIME SI SLNKA VODY
16 € získava: František Gurčík 10140; 9 € získava: Roman Chlebuš, 43320.
Tajničku krížovky vhadzujte do schránok, ktoré nájdete na všetkých
vrátniciach spoločnosti TATRAVAGÓNKA.

ZDROJ: www.spiskanovaves.eu
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