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NAŠE PARTIE

V našej rozrastajúcej sa firme sme si
ako kolegovia čoraz viacej vzdialení,
nakoľko náš počet neustále rastie.
Mnohí z nás nepoznajú členov realizačných partií a preto sme sa rozhodli priblížiť si ich. V tomto čísle sa zoznámime s partiou Mareka Huráka.

Marek Hurák
27 ročný šéfmontér
pracuje na firme 5 rokov. Je ženatý otec
dvoch detí. Obľubuje
svoju rodinu, prácu
a rýchlu jazdu autom,
ale nie firemným :D

Daniel Buc
44 rokov. Vo firme pracuje 2 roky, je otcom
dvoch synov. Má rád
pozeranie športov, tipovanie a pivo.

ÚSPECHY ZAMESTNANCOV

MAJSTER SVETA

NAŠE REALIZÁCIE

Stavba v Prahe o nájomnej ploche
26 000 m2. Medzi nájomíkmi sú
Philips, Hills, NCR, STRV, Česká
energie a ďalší ako napr. HB Reavis. V súčasnosti realizujeme jedného z posledných nájomníkov exV dňoch od 8. – 11. septembra 2016 v poľskom meste Wisła sa panzia ePojištení. Výstavbu mal na
uskutočnili Majstrovstvá sveta v práci s motorovou pílou. Spome- starosti Peter Gargaš a Mikuláš
dzi súťažiacich z 27 krajín nechýbali ani súťažiaci zo Slovenskej Bugan.
Ing. Branislav Bača
republiky, medzi ktorými bol aj Marek Lubas z Rabče. Ten súperil v kategórií Junior spolu s 24 súťažiacimi z iných krajín. Vynikol najmä v disciplíne odvetvovanie, kde získal prvé miesto no
nezaostával ani v disciplíne výmena reťaze, z ktorej si odniesol
bronzovú medailu. Celkovo sa umiestnil na prvom mieste, čím
sa stal aktuálnym majstrom sveta v práci s motorovou pílou
v kategórií Junior U24.
Tešíme sa, že naši zamestnanci takto úspešne reprezentujú a robia
dobré meno spoločnosti APIAGRA s.r.o. aj mimo hraníc Slovenska. Marekovi srdečne gratulujeme a prajeme mnoho úspechov
v ďalších ročníkoch súťaže!

APIAGRA MÁ NOVÉHO MAJSTRA SVETA

Vladimír Prozbík

BRATISLAVA

má 31 rokov. Zatiaľ je
nezadaný, ešte nie
celkom starý mládenec. Pracuje na firme
3,5 roka. Jeho najobľúbenejším oddychom je rybačka a najobľúbenejším športom spánok.
Text: Ing. Martin Cisárik, Foto: Ing. Andrea Matejčíková

Marek Sivoň
Nedávno oslávil okrúhlych 30 rokov. Na
firme pracuje 3,5
roka. Je slobodný nezadaný chlap, ktorý
hľadá svoje šťastie na
zábavách.

Matúš Kubica
Najmladší z tejto partie, má 23 rokov. Pracuje na firme necelý
rok a pol. Rád navštevuje prírodu a obľubuje lov rýb.
Ing. Branislav Bača

Posledný septembrový deň sa konala kolaudácia budovy aj s nájomcom Alza. Alza plánuje naplno
fungovať od 1.októbra. Otvorenie
závisí od dodania časti elektro.
Vzduchotechnika je na tejto stavbe
finálne odovzdaná. Prízemie SlovakLine je v procese projekčných
prác, nakoľko sú vykonávané viaceré zmeny na stavbe.

TWIN CITY A1
BRATISLAVA
Predprípravné práce na zahájenie stavby.

Jaroslav Garaj
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OTESTUJ SVOJE ZNALOSTI M A R K E T I N G
TESTÍK ZADÁVANIA DO VÝROBY
FIREMNÉ VIDEÁ
príruby resp. konce VZT potrubia vo formulári F05-8.0 stĺpec C1, C2, C3

4. Čo znamená Lem25?
a) Lemur 25 ročný
b) lemovacia páska
c) potrubie s lemom 25mm
d) lemová príruba 25mm

2. Čo znamená VP?
a) výčap pravý
b) voľná príruba
c) voľno v práci
d) ventilačný prechod

5. Čo znamená KP?
a) kruhová prípojka
b) krajná príruba
c) Krušovické pivo
d) kruhová príruba

3. Čo znamená BP?
a) bezpečnosť práce
b) Borovička pravá
c) bez príruby
d) bežná príruba

Testík pripravili:
Ing. Martin Cisárik
Ing. Andrea Matejčíková

1. Čo znamená PP?
a) pracovný postup
b) pivný prípitok
c) pevná príruba
d) prírubový prípoj

V minulom čísle API Novín bolo predstavené marketingové oddelenie a jeho plány
do budúcnosti. V mesiaci september sme sa
spoločne s kolegom J. Galčíkom podieľali
na natáčaní videí z výroby. Spočiatku to
nebolo jednoduché. Plány a vízie sa líšili od
skutočnosti. No spojili sme sily a aj vďaka
podpore vedúceho výroby Ing. Cisárika sa
nám podarilo úspešne natočiť štyri videá
z výrobného procesu. Tri z nich môžete
zhliadnuť na našej Facebook stránke či novovytvorenom Youtube kanály. Veríme, že
múdrejší o nové skúsenosti z predošlých natáčaní vytvoríme ešte kvalitnejšie firemné
materiály pre marketing a interné školenie
nových zamestnancov výroby a montáže.

RECEPTÁR

BANÁNOVÁ
STRIEŠKA
NEPEČENÝ ZÁKUSOK
rýchly a jednoduchý recept

Potrebujeme:
1 balíček BeBe keksy svetlé
1 balíček BeBe keksy tmavé
200 g masla
500 g jemného tvarohu
150 g práškový cukor
troška Rumu podľa chuti
2 ks banán

Ing. Andrea Matejčíková

UPEVNENIE
PRACOVNÝCH VZŤAHOV
Tak, ako býva v Poľsku zvykom, aj tento rok sa podarilo zorganizovať s podporou
vedenia spoločnosti Apiagra s.r.o. ozajstný kvalitný slovenský apiagracký kotlíkový
guľáš. Aký guľáš máte najradšej vy? Hovädzí, bravčový, z diviny, prípadne kombinovaný? Každý z nás má ten svoj najobľúbenejší, každý z nás má tú svoju tajnú prísadu,
ktorá robí guľáš tým najlepším guľášom. My sme to nechali na dvoch odborníkov.
V utorok 27.9.2016 sa v Poľsku od ranných hodín chytili varešky naši dvaja fešáci
Michal Garaj a Juraj Bernát, aby nie len nám ale aj kolegom z HBR ukázali svoje kulinárske umenie a aby uvarili ten najlepší slovenský apiagracký kotlíkový guľáš. Od
štrnástej hodiny postupne prichádzali prví konzumenti a za krátku chvíľu sa ich tam
nazbieralo množstvo. Prišli aj firmy Domotherm, Erap a taktiež aj naši kolegovia
z HBR. Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujeme za návštevu. Bolo to veľmi pekné, príjemné a pokojné posedenie. Som veľmi rád, že sme sa mohli spoločne stretnúť mimo
pracovných povinností. Guľáš bol famózny, takže týmto udeľujem našim kotlíkovým
kuchárom VEĽKÉ GUĽÁŠOVÉ +PLUS+ ;-)
Ing. Ľuboš Socha

INZERCIA

Príprava:
1. Vymiešame cukor, maslo,
pridáme tvaroh a trošku rumu.
2. Na alobal naukladáme BeBe
keksy v nasledovnom poradí:
3 rady po sedem kusov, striedame svetlé s tmavé keksíky
(šachovnica). Na vrstvu keksíkov nanesieme polovicu tvarohového krému a znova nanesieme BeBe keksy. Tentokrát
vystriedame poradie tmavých
a svetlých keksíkov, aby nám
vznikla šachovnica.

www.jaffa.sk
RUBRIKA ZÁBAVA

Zdroj: int er net

Manželka posiela programátora nakúpiť. Kúp 10
rožkov ak budú mať vajcia, kúp 30. Programátor
príde do obchodu a hovorí: "Máte vajcia?"
-Áno, máme- "tak 30 rožkov, prosím."

SUDOKU

Bol som ráno za šéfom, že chcem pridať. Poklepal
ma po ramene a povedal: "Tak pridaj!"
Tá dnešná mládež je ako zajace. Zaujíma ich iba tráva a sex.

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

3. Nanesieme zvyšok krému a
do stredného radu poukladáme
olúpané banány.
4. Z oboch strán po dĺžke chytíme alobal a spojíme tak, aby
nám vznikla strieška. Dáme do
chladničky stuhnúť a potom polejeme čokoládou. Dobrú chuť!

Zdroj: www.dobruchut.azet.sk

