Slovensko fórum

Cechové dni 2010
v prekrásnom prostredí Liptov – Bobrovec
Tak ako každý rok sa členovia Cechu podlahárov Slovenska stretli na svojich Cechových dňoch. Tento rok to bolo v prekrásnom
prostredí Liptova, neďaleko Liptovskej Mary v obci Bobrovec v hotely Mních. Cieľom stretnutia bolo spojiť pracovnú časť so
spoločenskou, kde si členovia cechu mohli oživiť vedomosti zo svojho oboru, uvoľniť sa od každodennej práce a trochu si zašportovať.

Cech podlahárov Slovenska, na základe uznesenia z X. snemu, začína v tomto
roku pripravovať rad povinných školení pre členov CPS v dvojročných
cykloch, bez ohľadu na poradie.
1. časť: Špecifikácia podkladu (nové podklady, rekonštrukcie);
2. časť: Podlahové krytiny, povlakové vrstvy (odborové skupiny zahrnuté
v činnosti CPS).
Účastníci obdržia Zborník s odborným materiálom z absolvovaných častí
prednášok. Po úspešnom absolvovaní školenia (jeden cyklus – 2 roky) bude
každému členovi udelený titul „Majster podlahár“. Zoznam majstrov bude
uvedený na web stránke CPS a na iných propagačných materiáloch CPS.
PraCovná čaSť CeChovýCh dní
Prvou témou školení bola „Špecifikácia podkladu“. Prednášku viedol
ing. Pásztor, ing. Babnič, p. Joppek a rNDr. Hlávka. Po diskusii nasledovala prezentácia firiem HENKEL Slovensko s.r.o., Bratislava; Ha-UZ
market s.r.o., Žilina; CHEMoS s.r.o., Topoľčany; HELioS Slovakia s.r.o.,
Žilina a SLoVECo s.r.o. Košice. firmy predstavili svoje výrobky a hlavne
poukázali na novinky a aktivity.
Po pracovnej časti a dobrom obede sa členovia pustili do športovania.
Prebehol tretí ročník súťaže o Pohár vrchného cechmajstra v lukostreľbe.
Zúčastnení si zastrieľali vo voľnej prírode na pripravený terč. Súťaž viedol
ing. Jozef Borz a Peter Benko, ktorí pozorne sledovali súťažiacich a na
koniec súťaž vyhodnotili. okrem lukostreľby si členovia zahrali aj futbal
na blízkom ihrisku.
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najlepšími lukostrelcami sa stali:
MUŽi: Vladimír Šenitka – CaMEo s.r.o., Košice;
ŽENY: Eva gregussová – EKoTEX Slovakia s.r.o., Liptovský Mikuláš.

Po športovom popoludní nasledovalo príjemné posedenie pri ochutnávke
syrov zo salaša a degustácii vín. V tomto neformálnom prostredí Cech
podlahárov Slovenska zagratuloval oslávencovi Jozefovi Mokrému, ktorý
oslávil svoje 60. narodeniny. Po príjemnom posedení prilákali členov CPS
klobásky a grilované mäso, ktoré rozvoniavali po celom dvore. Po dobrej
večeri sa zúčastnení zabávali pri ľudovej muzike z Liptova.
Iveta Strmeňová, sekretariát CPS, foto: CPS
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