
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTEPU  
 

 API NOVINY 
Ročník II. ·  Číslo 02 ·  Február 2017 

Interné informačné noviny zamestnancov  

spoločnosti APIAGRA s.r.o. 

NAŠE REALIZÁCIE 

 
V minulom roku sme ani zďaleka 

nepredstavili všetky naše partie. 

Tento rok si predstavíme partiu 

Janka Homolu. Chalani z jeho 

partie pracujú v tomto období 

pilne a neúnavne na stavbe Twin 

City v Bratislave. 

NAŠE PARTIE 
 

Ján Homola 
46 ročný šéfmontér 

pracuje na firme 16 ro-

kov. Ženatý otec 

dvoch detí. Medzi 

jeho záľuby patrí tu-

ristika a šport. 

 

Anton Kormančík 
44 ročný zástupca 

šéfmontéra. Na firme 

pracuje úctyhodných  

23 rokov. Je ženatý, 

má tri dcéry.   

 

Peter Rusnák 
35 ročný vo firme má 

odpracovaných 9 ro-

kov. Ženatý má 

dvoch synov. Vždy 

usmiaty, medzi 

záľuby patrí lyžo-

vačka. 

 

Vladimír Rusnák 
33 ročný super cha-

lan. Vo firme začal 

ťahať desiaty rok. 

Ženatý, má dve 

krásne dievčatá. Jeho 

záľuby sú príroda a 

terénne autá. 

 

František Hrkeľ 
21 ročný, najmladší 

člen  partie. Vo firme 

pracuje 1,5 roka. Slo-

bodný bez záväzkov. 

Medzi jeho záľuby 

patria športové autá a 

snowboard. 

Leží v srdci biznis zóny Mokotów, Postepu 14 v poľskej 

Varšave, čo garantuje výbornú lokáciu budovy, skvelú vidi-

teľnosť, rýchle dopravné spojenie a pokročilé technické rie-

šenia pre moderné firmy. Jedná sa o unikátne architekto-

nické biznis centrum, ktoré ponúka 34 445 m2 moderných 

kancelárskych priestorov na deviatich podlažiach.     
             

 

Skvelé využitie celkovej plochy a terénu 
V budove sa nachádza moderné nadzemné parkovisko pre 

hostí. Neodmysliteľnou súčasťou stavby je kaviareň, bistro 

či bankomat. Nesmie chýbať ani otvorená zelená záhrada. 

Tento komplex oddychových aktivít tvorí relaxačnú zónu. 
Foto a článok: podklady HB Reavis 
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KĽÚČ K BUDÚCNOSTI 
Nadčasová architekúra 

Skvelá poloha 

Jednoduchý prístup 

 
 

 

 
 

ČO JE TO TEPELNÉ ČERPADLO A AKO FUNGUJE? 
Tepelné čerpadlo je ako chladnička v domácnosti. Tá odoberá teplo z potravín – chladí – a v za-

dnej časti chladničky – hreje. Tepelné čerpadlo pracuje opačne a s omnoho vyšším výkonom. Odo-

berá teplo vode, vzduchu alebo zemi a pomocou radiátorov alebo podlahového vykurovania kúri.  

 
Prvý dej – „Vyparovanie“ Od vzduchu, vody alebo zeme odoberá chladivo (kolujúce v tepelnom 

čerpadle) teplo a tým sa odparuje (mení skupenstvo na plynné). Druhý dej - „Kompresia“ Kom-

presor tepelného čerpadla prudko stlačí o niekoľko stupňov ohriate plynné chladivo a vďaka fyzi-

kálnemu princípu kompresie, kedy pri vyššom tlaku stúpa teplota ako teplotný výťah, „vynesie“ 

toto nízko-potenciálne teplo na vyššiu teplotnú hladinu cca 80°C. Tretí dej - „Kondenzácia“ Takto 

ohriate chladivo pomocou druhého výmenníka odovzdá teplo vode vo vykurovacom okruhu (pod-

lahovka atď.), ochladí sa a skondenzuje. Podlahovka toto teplo vyžiari do miestnosti. Ochladená 

voda vo vykurovacom okruhu potom putuje naspäť do druhého výmenníka k ďalšiemu ohriatiu. 

Štvrtý dej - „Expanzia“ Prechodom cez expanzný ventil sa chladivo dostáva naspäť k prvému 

výmenníku, kde sa opäť ohreje. Tento kolobeh sa neustále opakuje.  

 

Ľuboš Socha, zdroj: http://www.zdrave-byvanie.com/ 

http://www.mastertherm.sk/  
 

http://www.zdrave-byvanie.com/
http://www.mastertherm.sk/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

NOVINKY VO FIRME APIAGRA V ROKU 2017  
• Od 1.1.2017 je vo firme A P I A G R A s.r.o. založené nové oddelenie – projekčné, za účasti          

vedúceho oddelenia Branislava Baču, Lujzy Sochovej a Richarda Višňovského. 
 

• V novom roku začíname pracovať na novej zákazke pre Volkswagen – investor Strabag. 
 

• Na stavbe Volkswagen v Bratislave je dostupná web kamera s aktualizáciou každých 30 minút, 

ktorá monitoruje exteriér staveniska. Zhliadnuť ju môžete na webstránke: www.mecho.info/vw/ 
Autor: Ing. Pavel Fric - konateľ 

RECEPTÁR 

PRE KAŽDÉHO NA NEDEĽNÝ STÔL 
Všetci milujeme koláčiky a jeden nikdy 

nestačí. S týmto štedrým koláčom si 

príde na svoje každý člen rodiny. Jeho 

príprava je jednoduchá a ulahodí ne-

jednému mlsnému jazýčku.  
 

 
 

Na cesto potrebujeme: 

500g hladkej múky 

100g kryštálového cukru 

100g Hera 

40g droždia 

200-250 ml mlieka 

2 žĺtky 

Štipka soli, citrónovej kôry, vanilky 
 

Mrvenička: 

100g hrubej múky 

50g cukru – múčka 

80g masla alebo Hery 
 

Dohotovenie: 

1vajce na potretie 

Plnky podľa chutí členov rodiny 
 

1. Príprava cesta 
V časti vlažného mlieka rozmiešame 

droždie s lyžicou cukru, lyžicou 

múky a kvasok necháme vykysnúť. 

V mise vypracujeme cesto z kvasku, 

múky, cukru, vlažného mlieka, 

v ktorom sme rozmiešali žĺtky, soľ, 

rozpustený vlažný tuk a ďalej pri-

dáme nastrúhanú citrónovú kôvru 

a vanilku. 

Cesto nechme na teplom mieste kys-

núť asi 30-40 min. 

2. Príprava mrveničky 
Do múky s cukrom pridáme tuk (iz-

bová teplota) a rukou spracujeme ma 

malé hrudky.  

3. Samotná príprava koláča 

Plech vymažeme tukom. Od cesta 

oddelíme menšiu časť na mriežky 

a ostatné cesto rozvaľkáme na plech. 

Z druhej časti cesta si urobíme úzke 

valčeky, z ktorých urobíme na ceste 

mriežky. Mriežky potrieme rozšľa-

haným vajcom a vzniknuté štvor-

čeky naplníme sladkými plnkami, na 

ktoré dáme trochu mrveničky.  
 

 
 

4. Necháme ešte 10 min. kysnúť 

a dáme piesť na 180°C, 30-40min.. 

Tip: Náplne – tvarohová, maková, 

orechová, slivková, rôzne ovocie, 

kompót atď.       Zdroj: receptynakazdyden.cz 
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SUDOKU  
RUBRIKA ZÁBAVA   Zdroj: internet  
 

Tvoje vlasy, drahá, sú ako krásny sen!  

Žiaľ tvoje, drahý, ako holá skutočnosť! 
 

Dobrá nálada nevyrieši všetky tvoje problémy, ale 

naštve toľko ľudí, že stojí za to si ju UDRŽAŤ! 
 

A DACO FAJNEHO OD TEHO VYHODU! 
 

- Janči, jak še vola tvuj pes?  
- Egipťan.  

- Ta čom prave Egipťan?  

- Ta bo v každej chiži za sobu necha piramidku. 

 

-Feri, kejdz uhadneš keľo stofky mam vo vrecku ta 

ci obidvojo dam!  

-Pejc! 

 
 

 

TESTÍK NAŠICH ZNALOSTÍ•REALIZÁTORI, MONTÁŽNICI 

OTESTUJ SVOJE VEDOMOSTI 
1. Pri ťažko prístupných miestach sa môžu využiť namiesto sťahovacích svoriek: 
a) U lišty  b) C svorky  c) sťahovacie gate  d) C lišty 
 

2. VZT potrubie sa spája pomocou prírubových profilov typu: 

a) SB20, SB30  b) SB2, SB3   c) stredný profil D d) profil na Pokeci 
 

3. Pri úprave domer. kusov, prírubu priskrutkujeme samoreznými skrutkami každých: 

a) 10 mm  b) 100 mm a vytmeliť   c) 110 mm a vytmeliť d) 100 cm 
 

4. Pri montáži kruhov. VZT potrubia do oceľovej nosnej konštrukcie je potrebné použiť: 
a) nosnú svorku  b) nosníkovú svorku   c) svorkovú tyč M8 d) svoju svokru 
 

5. Rozostup medzi závesmi požiarneho VZT potrubia musí byť maximálne: 

a) 1000 mm  b) dlhý ako ruka   c) 1500 mm  d) 150 mm 
 ;) Sťažnosti na: Ing. Andrea Matejčíková 

 

 

Srdečne vás pozývame na firemnú lyžovačku  
zamestnancov a ich rodín. 

 

Akcia sa uskutoční dňa 11. 2. 2017 v sobotu v lyžiarskom 
stredisku  SKI Centrum Grúniky v Sihelnom. Začíname 
spoločnými lyžiarskymi pretekmi v troch kategóriách – 
ženy, muži a deti.  
 

PROGRAM: 
  9:00 Registrácia účastníkov 
  9:30 Začiatok pretekov 
12:30 Spoločný obed 
13:30 Vyhodnotenie 
14:00 Voľné jazdy  

 
Do prihlášky uviesť počet osôb, ktoré sa zúčastnia lyžovačky a ich rok narodenia. 

 
Pozvánka zahŕňa celodenný lístok na vlek, kapustnicu, vecné ceny, hudbu a  

osviežujúce nápoje. Nutné priniesť so sebou dobrú náladu a úsmev na tvári  

Prihlásiť sa môžete    
prostredníctvom formulára 

vyveseného na nástenke 
alebo e-mailom do 31.1.2017 

 

matejcikova@apiagra.sk 

POZÝVAME 
 DOLNÝ KUBÍN 
Ľadové kráľovstvo 
Št 2. februára o 16.00 h. 

Muzikál pre deti s nádher-

nými pesničkami; Mestské 

kultúrne stredisko. 
 

TRSTENÁ  
Smejko a Tanculienka 
Ut 21. februára o 17.00 h. 

Predstavenie pre deti;  

Dom kultúry 
 

ZUBEREC  
Večer v múzeu 
Do 24. februára každú stredu 

o 16.30 h. 

Večerná prehliadka s  

lampášmi a posedením pri  

ľudovej hudbe. 
 

 

 

TECHNOLOGICKÉ 

POSTUPY MONTÁŽE 

 

1d, 2a, 3b, 4b, 5c 

 

http://www.mecho.info/vw/

