Slovensko fórum

Cechové dni 2009 v chránenej oblasti Kysuce-Javorníky
V krásnom prostredí chránenej oblasti Kysuce-Javorníky sa konali Cechové dni 2009. Stretli sa členovia Cechu podlahárov
Slovenska a cieľom tohto stretnutia bolo spojiť pracovnú časť so spoločenskou, kde si členovia cechu mohli oživiť svoje vedomosti z oboru, uvoľniť sa od každodennej práce a trochu si zašportovať.
Spoločenská časť
Po pracovnej časti a dobrom obede sa členovia
pustili do športovania. Prebehol tretí ročník
súťaže o Pohár vrchného cechmajstra v streľbe
zo vzduchovky. Zúčastnení si zastrieľali vo
voľnej prírode na pripravené terče. Celú súťaž
viedol ing. Jozef Borz a Peter Benko, ktorí pozorne sledovali súťažiacich a na koniec súťaž
vyhodnotili.

Pracovná časť
V pracovnej časti sa venovali hlavne téme Antistatická a elektrostaticky
vodivá podlaha, ktorú predniesol ing. Tibor Pásztor. Vysvetlil rozdiel medzi
jednotlivými podlahovými krytinami a poukázal na rozdielnosť doporučených
inštalačných postupov od jednotlivých výrobcov.
Ďalej sa prezentovali generálny partner CPS firma HELIOS s.r.o., Žilina,
a partner CPS firma CARVER GmbH, Leopoldsdorf, Rakúsko, a prítomných členov informovali o svojich novinkách.
Druhou témou pracovnospoločenského stretnutia bola Právna analýza
podlahárskych dokumentov, ktorú viedol pozvaný právnik JUDr. Dušan
Pohovej. Zaoberal sa hlavne tým, ako správne postupovať pri vytváraní
zmlúv a ako postupovať pri vymáhaní pohľadávok.
Tretia téma bola Chyby pri realizáciach a poučenie z nich. Jej garantom
bol ing. Jozef Borz. Tu sa mohli prítomní pozrieť na najčastejšie chyby, ktoré
sa pri realizáciach stávajú, a v diskusii sa hovorilo, ako im predísť.

Najlepšími strelcami sa stali:
MUŽI: Vladimír Bašnák – SOU stavebné, Trnava;
ŽENY: Ing. Petra Mindová – SCHENK-športové povrchy s.r.o., Bratislava.

Po športovom popoludní nasledovalo príjemné posedenie pri degustácii vín z Malokarpatskej oblasti. Degustáciu viedol ing. Jaroslav Lalák. Po tomto 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, ktorá vyhrávala až
do neskorých hodín.
Iveta Strmeňová, sekretariát CPS, www.cechpodlaharov.sk

Po diskusii nasledovala prezentácia firiem:
CS JANSER s.r.o., Bratislava;
HENKEL Slovensko s.r.o., Bratislava;
HA-UZ market s.r.o., Žilina;
RENOJAVA s.r.o., Prešov.
Firmy predstavili výrobky a hlavne poukázali
na svoje novinky a aktivity.
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