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NAŠE PARTIE
Poznáte partiu šéfmontéra Juraja
Porvicha? Chalani v tomto čase
pracujú vo Varšave na stavbe business centra Gdanski na bloku A, B,
C a D. Viac o ich záujmoch a záľubách sa dozviete v nasledujúcich
riadkoch:
Juraj Porvich

35r. ročný šéfmontér,
ženatý, má dvoch synov. Rád obdivuje prírodu a ešte radšej cestuje prstom po mape.
Michal Bernát

32 ročný bezdetný mládenec. S priateľkou má
11 ročný vzťah. Miluje
oddych na rybačke
a v zime sa otužuje kúpaním
v zamrznutej
Oravskej priehrade.
Vladimír Fenik

45 rokov. Je šťastne ženatý a má dvoch vydarených synov. V zimnom období rád si vychutnáva pekné chvíle
na dobrej lyžovačke.
Peter Miškovič

20 ročný slobodný chalan. Je bezdetný a má
záľubu v autách a krásnych ženách.
Marcel Troják

26 ročný, ženatý, bezdetný. Miluje svoju
manželku a psa fenku
a ešte radšej sa s nimi
prechádza po prírode.
Pavol Orčík

Má 27 rokov, je slobodný, ambiciózny, bez
záväzkov. Rád podniká
výlety autom, je za
každú srandu a rád
spoznáva nové veci.

VOLKSWAGEN V BRATISLAVE
Novostavba logistického centra
Nové logistické centrum LOZ III Volkswagen v Bratislave – jedná sa o logistickú halu s rozmermi cca 240m x 504m. Hala má dve okrajové stavby pre kancelárske a sociálne plochy, ako
aj riadiace miesto s parkoviskom pre nákladné autá. Logistická hala susedí priamo s montážnou halou firmy Volkswagen Slovakia (VW SK). Montáž tu majú pod palcom partie machrov
od šéfmontéra Gargaša a p. Paulusa. APIAGRA sa momentálne venuje montáži hlavných rozvodov v hale pre vetranie logistiky v I. etape. Na streche sú momentálne namontované dve
jednotky - Robatherm (cca 40 000 m3/h). Na prácach usilovne pokračujeme. Dokončenie diela
je plánované na september tohto roka.
Text, foto: Ing. Richard Višňovský
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1. LYŽIARSKY SLALOM
TEAMBUILDING A P I A G R A V SIHELNOM
Začiatkom roka sme v Apiagre slávnostne otvorili historicky prvý lyžiarky slalom.
Stretli sme sa za rána bieleho a to doslovne. Zúčastnili sa kolegovia s rodinami
a veselá nálada na seba nenechala dlho čakať. Smiech, zábava, dobrá hudba či vynikajúca kapustnica od Jožka a Terky zožali veľký úspech. Ďakujeme aj Martinke,
ktorá sa starala celý deň o skvelý pitný režim. Prvé kroky návštevníkov viedli
k Evke, ktorá registrovala účastníkov a rozdávala súťažné dresy s poradovým číslom. A začali sme pretekať! Súťažilo sa v troch kategóriách – ženy, muži a deti.
Pred obedom sa konalo slávnostné vyhlásenie víťazov, ako ináč nesmeli chýbať
„stupienky víťazov“. V kategórii ženy sa umiestnili na 1.mieste Elena Fricová,
2.miesto obsadila Lívia Holmíková a 3.miesto Alica Kršáková. V kategórii muži
zabojoval o 1.miesto Braňo Bača, na 2.mieste sa umiestnil Juraj Bernát a 3.miesto
obsadil Jožko Kudjak.V kategórii deti zvíťazil s 1.miestom Matej Bača, na
2.mieste sa umiestnil Adrián Fusko a 3. miesto si zaslúžil Janko Sameliak. Výhercom srdečne blahoželáme a prajeme mnoho úspechov do 2. ročníka lyžiarskeho
slalomu APIAGRA. Rovnako sa všetci tešíme na ďalší ročník Apiágrackej lyžovačky.
Ing. Andrea Matejčíková
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