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STONEHENGE RELAXAČNÁ ZÓNA
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Priestor na pokoj a oddych – aj tak by sme mohli označiť novovznikajúcu zónu v priestore firemného parku.
Myšlienka - vytvoriť relaxačnú zónu, sa začala pretavovať do skutočnosti začiatkom mája. Stavba na prvý
pohľad až nápadne pripomína anglický Stonehenge a nešlo o žiadnu náhodu ani prvoplánový nápad. Kamennú
stavbu z čias doby kamennej si autori nápadu nevybrali náhodou. Najstaršie slnečné hodiny pozostávajúce
z obrovských megalitov vysielajú do svojho okolia zvláštnu energiu a podľa najznámejšej povesti tu mal
čarodejník Merlin vykonávať svoje čary a liečebné obrady. Tajomné miesto v anglickom Salisbury láka tisíce
návštevníkov. My, v Apiagre, budeme radi, ak si ku kameňom v parku nájdu cestu a prídu posedieť zamestnanci
a návštevníci našej firmy.
Autor: Mgr. Janka Boškajová

Zdroj: www.skypark.sk/sk/o-projekte
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Naša spoločnosť aj tento rok podporila podujatie,
ktoré organizovala BIM asociácia Slovensko
v tradičných priestoroch Stavebnej Fakulty v
Bratislave. Cieľom súťaže bolo podporiť BIM
projektovanie na Slovensku, motivovať VŠ
študentov k zvyšovaniu zručností a sprostredkovať
umiestnenie týchto študentov vo firmách, ktoré
podporujú inovatívne riešenia a sú lídrami na trhu
v oblasti informačného modelovania stavieb. Do
súťaže sa v tomto ročníku prihlásilo 28 študentov
z celého Slovenska, pričom podmienky na
hodnotenie splnilo 24 z nich. Každý zo súťažiacich
dostal podklady, podľa ktorých bolo potrebné
naprojektovať objekt s princípmi a požiadavkami
BIM. Časový limit pre získanie čo najviac kladných
bodov bol 5 hodín. Okrem miestnosti, kde zvádzali
vnútorný boj študenti s vypätím všetkých svojich
možne dostupných inteligentných mozgových
buniek, bola k dispozícii aj prednášková sála, kde sa
konal Workshop. Spolu odznelo 12 odborných
prednášok so zameraním na rôzne aspekty
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informačného modelovania stavieb. O podujatie bol
aj tento rok vysoký záujem, čo dokazuje nielen 112
odborníkov z praxe, ktorí sa podujatia zúčastnili, ale
aj množstvo účastníkov, ktorí mali možnosť
sledovať podujatie cez on-line prenos.
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Autor: Ing. Ľuboš Socha, PhD.

