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Interné informačné noviny zamestnancov  

spoločnosti APIAGRA s.r.o. 

Michal Garaj 
28-ročný šefmontér, vo 

firme pracuje 4 roky. Je 

šťastne ženatý otec        

„zatiaľ“ jednej dcérky. 

Miluje cestovanie, rodinu 

a guľášové akcie. 

 

Roman Kovalčík 
Najstarší kolega v partii. 

Po 40-tke už nepočíta 

roky. Vo firme pracuje 

cez vyše 20 rokov. Je     

ženatý a má rád svoju     

rodinu. Rád si zapláva, 

zahrá futbal či hokej. 

 

Juraj Bernát 
31 rokov. Vo firme       

pracuje 2 roky. Je šťastne    

ženatý a momentálne sa 

teší z narodenia druhej 

dcérky.  

Medzi jeho záľuby  patria 

hory, rybačka a spievanie      

ruskej hymny  

 

Michal Galko 
27 rokov. Najmladší, no 

zato najvyšší z partie. Vo 

firme pracuje  2 roky. Je 

ženatý a obľubuje chyta-

nie rýb na privlač a hory.  

 

Peter Bedják 
36 rokov, vo firme        

pracuje už 9 rokov. 

S manželkou majú dve 

deti. Miluje izolovanie , 

maľovanie obrazov spre-

jom a samozrejme pivko. 

  

Peter Cubinek 
Má 32 rokov. Spoľahlivo 

pracuje vo firme 2 roky. 

Je slobodný a vie, že tá 

pravá príde v správnu 

chvíľu. Rád si vychutnáva 

motocros, traktor a rýchle 

autá. 

 
 

Májové číslo prezradí niečo viac  

o našich kolegoch z partie Michala 

Garaja. Momentálne pracujú vo  

Varšave na stavbe biznis centra 

West Station II. Viac o stavbe ad-

ministratívnej budovy sa dozviete 

v uverejnenom článku. 

NAŠE PARTIE 
 

Od roku 2012 sme vstúpili s developerom HB Reavis na poľský trh. Po piatich rokoch             

spolupráce ukončujeme v poradí už ôsmu stavbu vo Varšave.  

Stavba druhého biznis centra pri západnej železničnej stanice vo Varšave,  West Station II. 

je riešená v modernom štýle v tvare písmena U. Celková prenajímateľná plocha kancelárskych 

priestorov je 38 000 m2. Jej kapacita je cez 4000 pracujúcich osôb. Kolaudácia je plánovaná 

v júni a oficiálne otvorenie je plánované v septembri tohto roka. Celkové množstvo upravova-

ného privádzaného vzduchu do kancelárií je 240 000 m3/h. Fasáda stavby je obložená 4500 

kusmi sklenených tabúľ, jedna tabuľa váži 450 kg.  

Na stavbe pracovalo súčasne cez 500 remeselníkov. Stavbu obsluhovali štyri žeriavy a dva       

vonkajšie nákladné výťahy. Stavba rástla rýchlosťou jedného poschodia za týždeň. Celkovo 

má 14 prenajímateľných poschodí, 3 podzemné poschodia garáží s 500 miestami na parkovanie 

a 2 poschodia pre strojovne a technické vybavenie stavby.  

Tešíme sa na budúcu investíciu VARSO. Predpokladaný začiatok prác je  v druhom kvartály 

roka 2018. Je to komplex troch budov v samom centre Varšavy. Najvyššia stavba z tohto     

komplexu bude mať výšku 308 m s vyhliadkovou terasou vo výške 265,9 m. 

 

WEST STATION II. VO VARŠAVE 

 

Ing. Kršák František 

 

ZAČIATOK PRÁC 
MÁJ 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Stavanie májov je na začiatku tohto mesiaca tradíciou na celom Slovensku. Už v starej antike boli máje 

symbolom, ktorý ľudia uznávali. Vešali si na dvere svojich obydlí malé stromčeky, ktoré  pripomínali     

symboliku ochrany pred chorobou a démonmi. Zelené vetvičky smreku, jedle či brezy boli pre poľnohos-

podárov symbolom plodnosti, úrody a obnovujúcej sa prírody. „Máje“ prišli aj na Slovensko, kde sa stavali 

pre požehnanie hojnosti a dostatku plodín, preto dievča pred ktorého domom postavili vysoký máj bolo 

súce na vydaj, plodné a rúče pre ženícha. „Máj“ musel byť rovný strom bez konárov a nedostatkov. Na            

vrchole mája ostalo ihličie, zdobil sa stužkami a rôznymi ozdobami. Mládenci chodili od domu k domu 

a muzikou roztancovali a vytancovali všetky ženy v dome. Výslužkou za túto zábavu bola domáca pá-

lenka, výborné koláče a iné domáce dobroty. Neskôr aj peniaze. Z histórie vieme, že sa máje na našom 

území stavali hneď viackrát do roka. Okrem 1. mája, aj na Turíce a na Jána, kedy sa pálili aj jánske vatry. 
 

 

PRANOSTIKY NA MESIAC MÁJ  
 

- Ak na 1. mája večer prší, bude po celý rok pekne. 

- Ak je máj teplý a jasný, bude jún daždivý a chladný.  

- Studený máj, v stodole raj, kravy na pašu nevyháňaj.  

- Dážď na Urbana veští veľa vína. 

- Svätý Florián, úrodu nám chráň. 

- Chladný máj – pre ovocie raj. 

- Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodný viniciam. 

   

RECEPTÁR 

KEKSÍKY  
 

 

 

Budeme potrebovať: 

• 4 vajcia 

• 2 šálky polohrubej múky 

• 2 šálky ovsenných vločiek 

• 2 šálky kokosu 

• 2 šálky kryštálového cukru 

• 2 šálky hrozienok 

• 2 šálky sekaných orechov 

• 2 šálky ľanových semienok 

• 2 šálky sezamu 

• 250g Hery/masla – roztopiť 

• 1pl medu 

• 1 prášok do pečiva 

• 1 vanilkový cukor 
 

Príprava:  

1. Z ingrediencií spracujeme cesto 

a mokrou rukou tvarujeme oválne 

sušienky. 

2. Uložíme na plech vyložený papie-

rom na pečenie. Pečieme pri 180°C 

do chrumkava. 
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SUDOKU 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN V APIAGRE 

 
Ku príležitosti marcového medzinárodného dňa žien – MDŽ sme si začiatkom apríla v Apiagre urobili 

výlet do neďalekého Poľska. Výletovali sme už od rána. Prvou zastávkou bola kávička v kolibe na 

začiatku Zakopaného. Po nej sme nasadli na koč a kone nás previezli prírodou popod bralá. Studené 

slnečné ráno, lesná cestička popri zurčiacom potôčiku, včasná ranná hmla, rosa v tráve a navôkol 

svieža vôňa živice. Pohľad na prírodu v nás rozprúdil krv a dodal energiu na celý deň. Oddychom na 

čistinke sme si doplnili tekutiny rýchlym pitným režimom. Na poludnie nás cesty zaviedli do centra 

Zakopaného. Navštívili sme trhy a nakúpili vyšívané kvetované blúzky, bahniatka a  nenechali sme si 

ujsť ani chutné údené syrové jednohubky s brusnicami. No skutočný hlad na seba nenechal dlho čakať. 

Okolité reštaurácie prekypovali rozmanitými vôňami z každej strany. Odolať im bolo o to ťažšie, o čo 

väčšmi sa ozýval hlad. Po chutnom obede sme relaxovali v blízkom wellness centre v Chocholove. 

Uvoľnené a oddýchnuté po dni plnom zážitkov nás čakal návrat do reality. Ďakujeme vedeniu za voľný 

deň plný krásnych zážitkov, deň na počesť MDŽ a všetkých žien v Apiagre.                    Ing. Andrea Matejčíková 

MÁJ LÁSKY ČAS – TRADÍCIE A ZVYKY 
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BEBE DOBRÉ RÁNO 

https://www.zones.sk/kalendar-udalosti/pranostiky/552-ak-je-maj-teply-a-jasny-bude-jun-dazdivy-a-chladny/
https://www.zones.sk/kalendar-udalosti/pranostiky/528-studeny-maj-v-stodole-raj-kravy-na-pasu-nevyhanaj/
https://www.zones.sk/kalendar-udalosti/pranostiky/519-chladny-maj-pre-ovocie-raj/

