
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncom mesiaca október sme mali dôvod k oslave. Náš stále usmiaty kolega 

Jožko Poništiak oslávil okrúhliny, 60 rokov. Na firme pracuje už od roku 1995, 

krásnych 21 rokov. V prvopočiatku bol šikovným montážnikom a dnes sa stará 

o sklad, záhradu a nás všetkých. V letných mesiacoch nikdy nezabudne na nežné 

pohlavie a jeho čerstvé voňavé kvety zo záhrady rozvoniavajú v každej kancelárii. 

V lete si rád oddýchne na rybačke po namáhavej práci. Svoju domácu záhradku 

miluje nadovšetko. Príkladne sa stará aj o tú našu, firemnú. V jeseni sa vždy ráno 

rád podelí o sladké ovocie z jeho čarovnej igelitky. Koncom jesene rozdáva BIO 

jabĺčka z firemnej záhrady. Z nich je vždy ten najlepší jablkový koláč. Ani v zim-

ných mesiacoch nezabúda na kolegov. Vypeká vianočné oblátky a celé týždne 

suší jabĺčka. Všetci vieme, že sú najchutnejšie v okolí. Jemne kyselkavé, chrum-

kavé a plné lásky. Vie rozveseliť, rozosmiať a zdvihnúť náladu. Toto je náš         

ujo Jožko, vždy veselý a s dobrou náladou.                                                Text, foto: Ing. Andrea Matejčíková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

W E S T  S T A T I O N  I  
Začiatkom októbra sme reali-

zovali montáž vzduchotech-

nických rozvodov v garážach 

na stavbe WSO II (Stacja za-

chodnia). Projekt WSO I 

s WSO II rieši prenajímateľnú 

plochu o rozhlohe 68 500m2. 

V mesiaci október 2016 sa ko-

nalo slávnostné otvorenie 

WSO I. Predpokladané ukon-

čenie projektu WSO II je plá-

nované koncom roka 2017.            
Ing. František Kršák 

 

Stavba vo východných Če-

chách o nájomnej ploche 

22 000 m2. V súčasnosti sa fi-

nišuje a pripravuje ku kolau-

dácii. Výstavbu má na starosti 

Peter Gargaš.       Ing. Branislav Bača 
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Peter Gargaš 
 

39 ročný šéfmontér. 

Vo firme pracuje už 

19 rokov. Má 4 deti 

a šťastnú manželku. 

Miluje prírodu a trak-

tory. 

 

Jozef Kudjak 
 

43 ročný zástupca 

šéfmontéra. Pracuje 

v Apiagre  krásnych 

19 rokov. Má syna 

s peknou manželkou. 

Medzi záľuby patrí 

futbal, hokej a ko-

mentovanie. 
 

Milan Kolenčík 
 

Najstarší člen „roty“, 

zapracovaný už 20 ro-

kov. Má tri dcéry -   

slobodné.  

Medzi koníčky patria 

kone a turistika. 

 

Ján Fuckulák ml. 
 

Vek čerstvých 26 ro-

kov, šťastne ženatý. 

Medzi záľuby patria 

rybolov, motocros 

a manželka ;-) 

 

Martin Madleňák 
 

Má 24 rokov. Žije vo 

Vavrečke. Na firme 

pracuje tri a pol roka. 

Miluje futbal a pekné 

baby ;-) 
                            Ing. Branislav Bača 

 

 

 

60 NARODENINY 
V predošlých dvoch číslach časo-

pisu sme sa zoznámili s partiami 

šéfmontérov a kolegov Bugana 

a Huráka.  

V tomto čísle si predstavíme po-

slednú montážnu partiu patriacu 

pod realizátora Ing.   Branislava 

Baču. Tejto šéfuje „parťák“ a 

šéfmontér Peter Gargaš.  

NAŠE PARTIE 
 

FIREMNÉ MECHECHE 
 

GUĽÁŠ PÁRTY A OSLAVA 

60 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RECEPTÁR 

RÝCHLY KOLÁČ  
Z 3 INGREDIENCIÍ 
Návšteva je za dverami a vy 

narýchlo nemáte nič pod zub? 

Nevešajte hlavu. Ponúkame  

jedinečný a chutný zákusok 

len z 3 ingrediencií. Návšteva 

si ho zamiluje!  

 

 

 
 

 

 

 

Potrebujeme: 

3 celé vajcia 

120 g smotanového syra alebo 

Mascarpone 

120 g bielej alebo horkej čoko-

lády 
 

Príprava:  

1. Vajíčka rozdelíme na bielky 

a žĺtky. 

2. Vo vodnom kúpeli rozpus-

tíme bielu čokoládu a medzitým 

ušľaháme z bielkov sneh. Keď 

je čokoláda rozpustená, ne-

cháme ju chvíľu vychladnúť 

a potom k nej primiešame smo-

tanový syr.  

4. Potom do hmoty postupne 

vmiešame žĺtky a nakoniec aj 

ušľahaný sneh. Opatrne vymie-

šame homogénnu hmotu. 

5. Okrúhlu formu na pečenie 

vystelieme papierom na peče-

nie, prípadne vymastíme tro-

chou masla.  

6. Cesto navrstvíme do formy 

a tú vložíme do plechu s vyš-

šími okrami. Plech napustíme 

horúcou vodou. 

7. Následne preložíme plech 

s formou do vyhriatej rúry.      

Pečieme pri teplote 170°C,        

15 minút. Potom stiahneme tep-

lotu na 160°C a pečieme 

ďalších  15 minút. Po uplynutí 

tohto času rúru vypneme, ale 

koláč necháme vo vnútri 

ďalších 15 minút dôjsť. 

Hotový dezert vyberieme 

z rúry, necháme chvíľu vy-

chladnúť, posypeme práškovým 
cukrom a môžeme podávať. 

 
 

 

 

OTESTUJ SVOJE ZNALOSTI 
TESTÍK ZADÁVANIA DO VÝROBY 
Čo znamenajú jednotlivé zadania do výroby? 
 

1. RUHD 500x400/1000 znamená:  

a) Regionálny úrad Hornej Dolnej, veľkosti 400x500m 

b) Domerová rúra štvorhranná 500x400, L=1000mm, 1xVP 

c) Ruská hromadná doprava, 1000km 

d) Rúra hranatá domerová, 500x400cm, L=1000mm, 
 

2. OBLK90 ø160 znamená: 

a) Kruhový oblúk ø160, uhol 90° 

b) Oblúk s kovanou prírubou 90°, ø160 

c) Obtiahnuté legíny krátke 90cm, boky ø160 

d) Občasný bazén letného kúpaliska, hĺbka 90cm, ø160 
 

3. ROZK90 ø125 znamená: 

a) Rozbočenie kruhového kolena 90°, ø125 

b) Rovný zubrohlavský kopec, vysoký 90m, ø125 

c) Rovný oblúk zrezaný kolmo 90°, ø125 

d) Rozbočka kruhová 90°, priechodzí rozmer ø125, odbočovací ø125 

API NOVINY                                                                                                                   november 2016, 4. vydanie 
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4. ROZK90 ø125/ø100 znamená: 

a) Rámcová obchodná zmluva konateľa, 90 stranová 

b) Rozbočka kruhová 90°, priechodzí rozmer ø100,    

    odbočovací ø125 

c) Rozbočka kruhová, 90 mm šírky, rozmer ø125/ø100 

d) Rámcový oblúk zakotvený kolmo 90°, ø125/ø100 
 

5. SPOK V ø200 znamená: 

a) Spojka kruhová vnútroná ø200 

b) Spoľahlivý krušovický výčap ø200 

c) Spojka kruhová vonkajšia ø200, má rozmer rúry 

d) Spočítané promile opitého kaskadéra ø200 
 

6. KOLH90 500x400 znamená: 

a) Koleno hranaté 500x400mm, 90° s R = 150mm 

b) Koložvarská hrianka 500x400mm, zapekať na 90°C 

c) Koleno oblúk-hrana, 500x400mm, R = 90mm 

d) Kvalitná ovocná likérová hruška 90%, v nádobe  

     s rozmermi 500x400mm 
 

 

T E A M B U I L D I  N G  
na TwinCity v Bratislave 
Dňa 25.10.2016 sme naplno rozbehli teambuilding v Bratislave 

a slávnostne zahájili „Guľáš Párty“. Akcia trvala od 14:00 do 

19:00. Návštevou nás poctil Ing. Fric. Príjemné chvíle si nenechal 

ujsť ani jeho syn Peťo Fric. Atmosféra bola super! Vyvrcholila ku 

večeru, keď sme sa pokúšali hrať na heligonke a zaspievali sme si 
ľudové piesne. Akcie sa zúčastnili naše zamestnanecké partie p. J. 

Homolu, p. J. Garaja, ďalej živnostenské partie p. Bugeľa,  p. M. 

Piterku. Taktiež sa zúčastnili stavbyvedúci od HB a firmy ako    

Domotherm, G-Plus, Nectel, Erap, PSJ.                  Autor: Jaroslav Garaj 

 

Testík pripravili:  

Ing. Martin Cisárik 

Ing. Andrea Matejčíková 

 

1b, 2a, 3d, 4b, 5c, 6a 

VYLÚŠTI SUDOKU A VYHRAJ! 
Po prvýkrát vyhlasujeme súťaž v lúštení sudoku. 

Jednoducho vhoďte výsledné riešenie sudoku so 

svojím menom do urny (krabice), ktorá sa nachá-

dza na stole vo vstupnej hale s názvom „Sudoku 

súťaž“ od 7.11. do 30.11.2016. Na konci mesiaca 

vyžrebuje Ing. Fric víťaza, ktorého odmeníme. Sa-

mozrejme iba jedno riešenie je správne. Preto je 

nutné premýšľať často nad niekoľkými ťahmi do-

predu. Či to zvládneme, nechajme sa prekvapiť. 

Partia kamarátov plánuje víkend na chate – pivo, grilovačka, váľa-

nie, bez ženských. Všetci idú do toho len Franto nemôže. Pýtajú sa 

ho prečo a on že už sľúbil žene nákupný víkend. Prehovárajú ho, 

ukecávajú, ale on že nie, že už to sľúbil. V piatok kamaráti vyrazia 

bez Franta na chatu a keď tam dorazia vidia rozložený ohníček. Pri 

ňom Franto opeká špekačku, pri nohách fľaša vína a pivo.  

Oni na neho čo to, že zmenil plány? A Franto rozpráva: „No to by 

ste neverili chlapi. Vo štvrtok večer prídem z práce, doma nava-

rené, na stole sviečky, drahé víno... Po večeri žena odišla do kú-

peľne, vrátila sa vykúpaná, voňavá, v sexi bielizni, na ruke pripnuté 

putá s ružovým kožúškom. Tými sa pripútala k radiátoru a pove-

dala: – Tak a teraz si môžeš robiť čo len chceš. – No tak som tu.“  
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MAXI chlieb vážil až 5kg a meral 38cm 

FIREMNÉ MECHECE 

 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4311&pr=0.1&w_id=3203&tstamp=1476260367&pid=1947&cd=bf4836e99323dc3f632fda657626012b&f=1
http://www.dobruchut.azet.sk/

