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reportáž – inzercia

Oslava 15. výročia spoločnosti ADLER 
na Slovensku

Spoločnosť ADLER je profesionálny výrobca lakov, farieb a prostried-
kov na ochranu dreva. Rakúska centrála spoločnosti už 90 rokov 
vyvíja vysoko kvalitné produkty na ochranu dreva v exteriéri aj v inte-
riéri. Široká škála špecifických produktov ponúka ochranné systémy 
pre interiéry, nábytok, okná, dvere, fasády, terasy, ploty a drevené 
konštrukcie. Svojim zákazníkom na Slovensku poskytuje odborné 
poradenstvo a profesionálny servis vo všetkých regiónoch SR.

Dňa 11. 12. 2015 sa vo Wellness hoteli 
Chopok**** v Demänovskej doline ko-
nalo slávnostné podujatie k 15. výročiu 
pôsobenia firmy ADLER na Slovensku. 
Na oslavu tohto významného míľnika 
spoločnosti ADLER bolo pozvaných 
celkovo 90 hostí – TOP zákazníkov 
a zamestnancov firmy, vďaka ktorým 
sa spoločnosť ADLER posúva neustá-
le vpred. Oslavy spoločnosti ADLER sa 
zúčastnili aj zástupcovia médií – pani 
Mgr. Eva Patrášová - Snopková s man-
želom a rovnako aj zástupcov peda-
gogickej pôdy pána Prof. Ing. Jozefa 
Kúdelu, PhD. s manželkou pani RNDr. 
Dagmar Kúdelovou z Drevárskej fakulty 
Technickej univerzity vo Zvolene.
Program začínal vo Wellness hoteli 
Chopok**** 11. 12. v poobedňajších 
hodinách. Pozvaní hostia mali možnosť 

navštíviť hotelový wellness svet, zahrať 
si bowling, biliard a občerstviť sa v bare.
Oficiálna časť začala v kongresovej 
sále hotela uvítaním hostí slávnostným 
prípitkom, 5 chodovou večerou, otvá-
racím tancom v podaní profesionál-
nych tanečníkov štandardných tancov 
z Popradu a príhovorom obchodného 
riaditeľa spoločnosti ADLER pána Ing. 
Jána Svocáka. Súčasťou príhovoru 
bolo aj poďakovanie za spoluprácu 
a lojalitu z úst top manažéra pána Mag. 
Thomasa Stolza z rakúskej centrály vo 
Schwazi a konateľa spoločnosti Mgr. 
Jana Bauchnera. Súčasťou oficiálnej 
časti programu bolo aj odovzdávanie 
certifikátov a darov trom zamestnancom 
spoločnosti, ktorí pôsobia vo firme od 
samotného vzniku a to: Martina Lupricha 
z objednávkového oddelenia firmy, 

Ing. Mareka Duchoňa, technického 
poradcu a Ing. Jána Svocáka, obchod-
ného riaditeľa spoločnosti. Po polnoci 
nasledovalo slávnostné krájanie torty 
so symbolom firmy ADLER – žltou ple-
chovkou farby s logom ADLER. Okrem 
tanečného vystúpenia bola súčasťou 
programu aj hudobná skupina Wendigo 
z východného Slovenska, ktorá rozprúdi-
la zábavu a hostí roztancovala tanečnými 
hitmi. Zábava pokračovala v hudobnom 
sprievode DJ až do rána. Hostia mali 
možnosť ochutnať medailové výbero-
vé vína zo všetkých kútov Slovenska 
priamo od someliéra. Nasledujúci deň 
v poobedňajších hodinách po raňajkách 
a wellness odchádzali všetci hostia z ho-
tela spokojní a s úsmevom na tvári.

Hostia počas slávnostného príhovoru

Ocenení pracovníci ADLER Slovensko 
(zľava) Martin Luprich, Ing. Ján Svocák 
a Ing. Marek Duchoň
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