
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslavovali sme šesťdesiatku 

 API NOVINY 
Ročník II. ·  Číslo 01 ·  Január 2017 

Interné informačné noviny zamestnancov  

spoločnosti APIAGRA s.r.o. 

FIREMNÉ MECHECHE 
 

Koncom decembra 2016 sme spoločne 

oslávili okrúhle šesťdesiate narodeniny 

nášho kolegu, pána Galčíka z výroby. 

Na oslavu sme podvihli poháre s vínom 

a pochutili si na výbornej predvianočnej 

kapustnici. Nechýbali ani pravé oravské 

korbáčiky či skvelé koláče a iné dobroty. 

Spoločne sme oslávencovi pogratulovali 

a zapriali úspechy nie len v pracovnom 

živote. Zabavili sme sa, zasmiali, rozprá-

vali si vtipné príhody a takto v kruhu ko-

legov tvorili ten pravý kolektív. Na 

oslave sa zúčastnili aj konatelia pán Fric 

a pani Sochová.                Ing. Andrea Matejčíková 

 

NOVOROČNÉ POSEDENIE V ALTISE 
Ako každý rok, aj tento sme 

privítali novoročným firem-

ným posedením v hoteli Altis 

pri Oravskej priehrade. Pose-

denie sa viedlo v pokojnom 

duchu posviatočnej nálady. 

Nechýbalo výborné jedlo, troj-

chodová večera či švédske 

stoly. Tie nám po celodennej 

hladovke chutili jedna radosť! 

Dobrou náladou nás sprevá-

dzal aj harmonikár pán Mačor, 

ktorý roztancoval nejednu 

nôžku. Najlepší speváci uká-

zali svoj talent a zabávali sa do 

neskorého večera.   
Ing. Andrea Matejčíková 

FIREMNÁ LYŽOVAČKA 
Srdečne vás pozývame na firemnú lyžovačku  

zamestnancov a ich rodín. 
 

Akcia sa uskutoční dňa 11. 2. 2017 v sobotu v lyžiarskom 
stredisku  SKI Centrum Grúniky v Sihelnom. Začíname 
spoločnými lyžiarskymi pretekmi v troch kategóriách – 
ženy, muži a deti.  
 

PROGRAM: 
  9:00 Registrácia účastníkov 
  9:30 Začiatok pretekov 
12:30 Spoločný obed 
13:30 Vyhodnotenie 
14:00 Voľné jazdy  

 
Do prihlášky uviesť počet osôb, ktoré sa zúčastnia lyžovačky a ich rok narodenia. 

 
Pozvánka zahŕňa celodenný lístok na vlek, kapustnicu, vecné ceny, hudbu a  

osviežujúce nápoje. Nutné priniesť so sebou dobrú náladu a úsmev na tvári  

 

Prihlásiť sa môžete    
prostredníctvom formulára 

vyveseného na nástenke 
alebo e-mailom do 31.1.2017 

 

matejcikova@apiagra.sk 

PRAJEME ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

FIREMNÉ ŠKOLENIA 

DO NOVÉHO ROKA VYŠKOLENÍ 
Každoročne sa naši zamestnanci spoločne stretávajú na povin-

ných firemných školeniach. Aj tento rok prebiehali školenia. 

Uskutočnili sa vo výrobnej hale spoločnosti Apiagra, kde sme 

sa všetci pohodlne usadili. Spoločnými silami sme zvládli 

testy a takto vyškolení zahájili nový rok na poobedňajšom fi-

remnom posedení v hoteli Altis (viď. článok str.1). 

 

API NOVINY                                                                                                                      január 2017, 6. vydanie 

SUDOKU  

RUBRIKA ZÁBAVA   Zdroj: internet  
 

Engov princíp:  

Čím sa niečo ľahšie urobí, tým  

ťažšie sa to potom mení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECHECHE 

KAPUSTNICA V POĽSKU 
Tak ako býva dobrým zvykom zahájenie roka s celou našou 

firmou, tak isto býva zvykom aj zakončenie roka. Každý za-

končuje rok po svojom. Všetky zamestnanecké partie tu v Po-

ľsku si spoločne pripravili „vigilijne spotkanie“. Kapustnica sa 

šéfkuchárom vydarila, čoho výsledkom bol aj prázdny kotlík. 

Našťastie sa akcia konala v strede týždňa, takže občerstvenie 

bolo vo forme minerálky, čaju a Coly. Takto sme sa mohli 

hneď na druhý deň pustiť do práce v plnom nasadení. A že aj 

toto občerstvenie všetkým chutilo, bolo vidieť na prázdnych 

pohárikoch. Tešíme sa aj na ďalšie spoločné „spotkanie“.  

 

 Autor: Micha l Garaj 

KRONIKA FIRMY 
A NOVÁ WEBSTRÁNKA 
Ani koncom roka 2016 sme nezaspali 

na vavrínoch. V prvej polovici decem-

bra sa úspešne ukončil projekt novej 

webstránky apiagra.sk. Koncom de-

cembra nás sprevádzala húževnatosť 

pri tvorbe firemnej kroniky. V nej sme 

zaznamenali čas do roku 2015. Fotky 

od prvého kroku a spoločného plnenia 

vysnívaného cieľa, cez výstavbu teraj-

šieho sídla firmy, spoločné ak-

cie, plesy až po nedávne spomienky... 

Na ukážku obálka firemnej kroniky. 

RECEPTÁR 

RÝCHLA VEČERA 
PRE NAŠICH MONTÁŽNIKOV 
Receptov pre šikovné gazdinky tu už 

bolo neúrekom. Preto sme sa rozhodli 

v novoročnom čísle inšpirovať recep-

tom aj našich montážnikov. Po únav-

nom dni a hodinách tvrdej práce je ich 

jedinou túžbou dať si na večeru dobrú 

a rýchlu maškrtu. Nech sa páči, tu 

máme hneď dva rýchle recepty  
 

ZAPEKANÉ ZEMIAKY S MÄSOM 
 

 
 

Potrebujeme: 

 cca 500g zemiakov 

 cca 300g mletého mäsa (akékoľvek) 

 250ml šľahačkovej smotany 33% 

 120g oravskej slaniny 

 1 zmes na pečené zemiaky 
 

Príprava: 

1. Zemiaky pokrájame na kocky, pri-

dáme mleté mäso a dáme do zapeka-

cej misy. 

2. Zmes na zemiaky rozšľaháme v  

smotane a nalejeme na zemiaky. 

 
3. Na vrch poukladáme plátky sla-

ninky a dáme piecť cca na 35min. a 

190°C do vopred vyhriatej rúry. 

 
 

 ZAPEČENÉ TOASTY 

 
Potrebujeme: 

 1 balenie toastového chleba 

 ½ pohára kyslej smotany 

 ½ mlieka 

 200g Niva 

 200g strúhaný Eidam 45% 

 150g šunky 

 4 vajcia 

 1pl byliniek/korenia podľa chuti 

Príprava: 
1. Všetky suroviny spolu zmiešame  

(okrem toastov). 

2. Tousty poukladáme na plech s pa-

pierom na pečenie a natrieme zme-

sou. Na zmes poukladáme ďalšou 

vrstvu toastov. 

3. Pridáme ďalšiu vrstvu zmesi 

a dáme piecť na 20 min. a 200°C. 

 
Zdroj: varecha.sk a dobruchut.azet.sk 

 

 Ing. Andrea Matejčíková  

NAŠE ÚSPECHY V UPLYNULOM ROKU 
Rok 2016 bol pre spoločnosť APIAGRA s.r.o. mimoriadne úspešný. V priebehu roka sme usilovne 

pracovali na zákazkách na Slovensku, v Poľsku, v Nemecku či v Českej Republike. V spolupráci so 

spoločnosťou HB REAVIS sme rozbehli niekoľko projektov, z ktorých sme niektoré koncom roka 

2016 úspešne ukončili. Patrí medzi nich napr. ukončenie stavieb Twin City a Bottova v Bratislave, 

nákupné centrum Aupark Hradec Králové v Českej Republike či administratívna budova West Station 

I. v poľskej Varšave.  Medzi ďalšie realizácie, na ktorých budeme pracovať aj v roku 2017 patria na-

príklad ZF Sachs Trnava, Volkswagen Bratislava logistická hala LOZ III., Volkswagen Martin, Pa-

nasonic Trstená a mnoho ďalších. Sme vďační za všetky úspechy a možnosti v uplynulom roku, za 

loajálnych zamestnancov a skvelý tím, ktorý vedie jednotlivé oddelenia v našej spoločnosti.  

PRAJEME ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! 

 

Naše veľké ĎAKUJEM patrí všetkých zamestnancom, kolegom, priateľom, známym aj  

obchodným partnerom. Práve vďaka vám sme dokázali vybudovať značku Apiagra a vďaka vašej 

snahe a neúnavnej práci je Apiagra tým, čím je dnes. Prajeme vám aj v nasledujúcich rokoch  

hojnosť, radosť z práce a túžbu stúpať vyššie na stupienkoch úspechu. 

 


