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Už to tak vyzerá, že v najbližších dňoch bude podpísaná ZoD pre
nový projekt : SKY PARK.
Rezidenčný projekt SKY PARK prináša do hlavného mesta
svetovú architektúru s menom Zaha Hadid – britská architektka
narodená v Iraku. Táto žena sa vďaka svojim prepracovaným
návrhom stala ikonou svetovej architektúry. V roku 2003
získala ako vôbec prvá žena najvýznamnejšie ocenenie za
architektúru – Pritzkerovu cenu. Vďaka projektu Sky park sa
táto architektka zapíše veľkými písmenami aj do histórie
Bratislavy.
Nosnou časťou SKY PARKU sú tri výškové rezidenčné budovy
atraktívnych tvarov.
Byty v troch 31 podlažných budovách poskytujú unikátny
pohľad na centrum Bratislavy. Jednotlivé budovy sú orientované
tak, aby mal každý z bytov čo najlepší výhľad na panorámu
mesta. Vďaka individuálnemu dispozičnému riešeniu bytov sú
ich štvorcové metre využité naplno.

V okolí veží vznikne mestská rekreačná zóna s parkom
a množstvom verejných priestranstiev. Neodmysliteľnou
súčasťou projektu bude historická Jurkovičová tepláreň. Projekt
obsahuje 35 200 m2 parkovacieho priestoru a 2 100 m2 retailov
(maloobchodov). V poslednej fáze projektu pribudnú dve
administratívne budovy.

BOTTOVÁ

V každom objekte sú štyri centrálne vetracie jednotky s
rekuperáciou, ktoré zabezpečujú mechanické vetranie bytov
riadené na základe aktuálneho dopytu. Vetranie bytov je
riešené rovnotlakovým vetraním s núteným prívodom
upraveného čerstvého vzduchu a núteným odvodom
rovnakého množstva vzduchu z bytu.

API NOVINY

Zdroj: www.skypark.sk/sk/o-projekte

Nástup pre realizáciu diela je plánovaný na 15.3.2018. Tešíme
sa!
Autor: Ing. Richard Višňovský
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Bača Branislav, Ing.
Bahleda Viliam
Cisárik Radoslav
Fusko Radoslav
Kelušák Pavol
Miškovič Peter
Pilarčík Miroslav
Sitárik Matúš
Socha Ľuboš, Ing.
Sunega Andrej
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S blížiacim koncom lyžiarskej sezóny sme sa rozhodli pokračovať v organizovaní 2. ročníka
lyžiarskeho slalomu firmy Apiagra. V krásnom prostredí oravskej prírody kde sa nachádza aj
stredisko Ski Hruštín sa registrovalo už od skorých ranných hodín množstvo zdatných pretekárov,
ktorí sa nebáli preukázať svoje zjazdárske zručnosti na zložitej pretekárskej trati. Okrem lyžiarov
sa nenechali zahanbiť ani snowbordisti. Pretekalo sa v dvoch súťažných kolách a súčet oboch
časov prezradil víťazov v jednotlivých nominovaných kategóriách.:
Deti: 1. miesto Bača Matej
2. miesto Rusnák Matej
3. miesto Homola Šimon

Juniori: 1. miesto Lešňovská Veronika
2. miesto Fusko Adrián
3. miesto Kekeľáková Magdaléna

Ženy: 1. miesto Jakubjaková Ivana
2. miesto Fricová Elena
3. miesto Revajová Martina

Muži:

1. miesto Holmík Juraj
2. miesto Kršák Jakub
3. miesto Sirota Michal

Po vyhodnotení sme sa mohli občerstviť výborným gulášom a kapustnicou, ktorú pripravili
tradične Terka s Jozefom. Aby sa po fantastických výkonoch nedehydratovali zjazdári
a povzbudzujúce obecenstvo a tiež, aby bol zmierňovaný pocit chladu, kolegyne Martinka a
Hanka podávali okrem varených čajov aj veselé nápoje, ktoré mnohým vyčarovali úsmev na tvári.
Vďaka krásnemu počasiu a tímu úžasných ľudí sme mohli spolu so svojimi rodinami a kolegami,
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znovu prežiť krásne
športové chvíle. Akcie sa zúčastnilo takmer 160 ľudí.
Autor: Ing. Pavel Fric

Radoslav, Branislav, Jozef,
Miroslav
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