Slovensko fórum

IX. snem
Cechu podlahárov Slovenska
IX. snem sa uskutočnil koncom februára 2009 v hoteli
PODJAVORNÍK – Papradno (Považská Bystrica), za účasti
väčšiny členov, gestorov a partnerov CPS, hostí – zástupcov
SŽZ a SŽK, ako aj prezentujúcich firiem.

Na sneme boli prijatí noví členovia:
MKR Interiér s.r.o., Ilava, V.H. Group s.r.o., Bratislava, a Kohlweg&Bodo
s.r.o., Nové Mesto nad Váhom.
Prijatí boli aj noví gestori CPS:
V-Plast Vsetín s.r.o. a Interiér-Tatry s.r.o., Poprad.
Už tradične prebehlo aj vyhodnotenie súťaže „Najlepšia realizácia roku
2008“.
Poradie bolo nasledovné:
1. URBAN Art, Intars parkett, Spišská Nová Ves.
2. BOZIN spol s r.o., Pezinok.
Na 3. mieste s rovnakým počtom získaných hlasov sa umiestnili 2 firmy:
SCHENK športové povrchy s.r.o., Bratislava, a CAMEO s.r.o., Košice.

Ples podlahárov
Prvýkrát sa Cech podlahárov podielal na organizácii plesu
Aj v tomtu roku sa konal Ples podlahárov, v poradí už ako štvrtý, tentoraz v PKO Nitra,
ktorý ako prvý ples organizačne usporiadal Cech podlahárov Slovenska a partneri.
Na plese sa zúčastnili podlahárske firmy z celého
Slovenska, ktoré sa dobre zabávali v pekne pri
pravenej sále PKO Nitra. Plesom ich zabával výborný
moderátor Roman Paulech, ako aj hudobná skupina
„Z času na čas“. Ples zahájili tanečníci štandardných
tancov krásnym valčíkom, ktorý zdvihol zo stoličiek
všetkých prítomných. Ako hosť vystúpil spevák Robo
Kazík a ten rozprúdil celú zábavu, ktorá trvala do
neskorých ranných hodín. O polnoci prebehla tombola, do ktorej prispeli firmy svojimi darmi. Boli
to: Cech podlahárov Slovenska, Jutex-Contract,
s.r.o., Mapei Sk, s.r.o., Murexin-Austrotherm s.r.o.,

BONA SK, s.r.o., Henkel Slovensko s.r.o., HA-UZ
market s.r.o. a Slovenská živnostenská komora. Cech
podlahárov Slovenska sa chce poďakovať všetkým
partnerom, ktorí sa podielali na organizovaní plesu.
Jedná sa o firmy: Henkel Slovensko, s.r.o., Bratislava, KPP s.r.o., Bratislava, Saint Gobain Construction
Products s.r.o. (Weber), MAPEI Sk, s.r.o. Bratislava,
Helios Slovakia s.r.o., Žilina, a ďalej firmy EKOPOL,
s.r.o., SCHENK-športové povrchy s.r.o., STAVREM
Plus s.r.o., MUREXIN-Austrotherm s.r.o., LINO Fatra,
BOZIN spol. s r.o., JANSER s.r.o., AHA Desing s.r.o.
a PODLAHY RK s.r.o.

www.cechpodlaharov.sk

