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V Nitre, dňa. 13.2.2017 

 

 

VEC:  Sympatizant CPS 

 

  

Vážení podlahári. 

 

     V snahe posilnenia postavenia nášho remesla, Cech podlahárov Slovenska (CPS) sa vo svojej 15 

ročnej histórii neustále snaží spolupracovať so všetkými inštitúciami, ktoré ovplyvňujú činnosť profesie 

podlahár. V súčasnej dobe sa snažíme riešiť problém,  

ako udržať toto remeslo na pracovnom trhu. Snažíme sa o znovuoživenie učňovského odboru podlahár na 

Stredných odborných školách. 

     V súčinnosti s ďalšími cechmi združenými v Slovenskom živnostenskom zväze, vyvíjame snahu na 

podporu Centier odbornej výchovy. Snažíme sa o prispôsobenie zákona O odbornom vzdelávaní a 

príprave tak, aby vstup do duálneho vzdelávania bol vyhovujúci aj pre malé  

a stredné podniky, vrátane živnostníkov. K tomu patrí aj podpora Centier odbornej prípravy, zavedenie 

Majstrovského vzdelávania do vzdelávacieho systému v SR, zrušenie voľnej živnosti, mediálna podpora 

remesla, atď... 

     Tieto úlohy sa nám podarí dosiahnuť len za širokej podpory aj podlahárov, ktorí nie sú registrovaní v 

členskej základni nášho Cechu.  

Pri presadzovaní našich cieľov chceme štátnym inštitúciam preukazovať naše široké zázemie. Preto sa na 

Vás obraciame ako na nečlenov Cechu podlahárov Slovenska. 

     Ak ste aj Vy toho názoru, že je potrebné uvedené ciele naďalej presadzovať, radi Vás (s Vašim 

súhlasom) zaradíme medzi sympatizantov Cechu podlahárov Slovenska. Po Vašom súhlase Vašu firmu s 

poštovou adresou uverejníme na našej Webovej stránke. Zároveň by sme Vám posielali pravidelne (cca. 

raz za 2 mesiace) Newsletter Cechu podlahárov Slovenska s aktuálnym dianím v našom Cechu. Táto 

Vaša "registrácia" na stránke Cechu je bezplatná. 

 

Ak by ste uvítali vyššiu úroveň propagácie Vašej firmy, ponúkame Vám za poplatok uvedený 

v  „Návratke“ aj vyššie úrovne Vášho zviditeľnenia na Webovej stránke CPS . 

     Samozrejme, kedykoľvek sme pripravení prijať Vaše názory, ktoré môžete zaslať na Sekretariát 

Cechu. Tiež Vás radi privítame na našich akciách. 

Prosíme o Vašu odpoveď v priloženej Návratke (alebo skopírovaním niektorej možností do e-mail 

odpovede). 

 

     Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. 

 

 

                                                                                                              Jozef Mokrý 

                                                                                                         Vrchný cechmajster 

http://www.cechpodlahárov.sk/

