
Milí členovia Cechu podlahárov Slovenska, 

Ani sa nenazdá, ale naše odborné spoločenstvo sa môže pochváliť už 20 ročnou históriou. Jednotlivé 

míľniky, fotky zo Snemov, školení a ďalších spolu strávených akcií ste si mohli pozrieť na včerajšej 

prezentácii, ale v tejto správe mi dovoľte pripomenúť len niektoré míľniky, po odbornej a personálnej 

stránke. 

CPS bolo založené na podnet obdobného združenia z Českej republiky, ktoré bolo predstavené 

iniciatívou Deva Slovensko v sídlom v Trenčíne. Po predchádzajúcom zmapovaní záujmu 

a skontaktovaní podlahárskych firiem sa v Apríli r. 2001 počas výstavy CONECO zišli iniciátori na 

založenie nášho Cechu. Spoločne sa dohodli na vytvorení prípravného výboru ako aj vytvorili 1. 

Stanovi CPS, ktoré MV SR zaregistrovalo 21.8.2001. Týmto dátumov bol CPS oficiálne založený, a od 

tohto dátumu oficiálne zaznamenávame činnosť nášho združenia pre podlahársku odbornú 

verejnosť. 

V novembri 2001 sa konal I. ustanovujúci Snem CPS, kde za Vrchného cechmajstra bol zvolený Jozef 

Mokrý a na následnom II. Sneme CPS v Máji 2002 v Banskej Bystrici boli prijatí 1. členovia CPS.  

Jozef Mokrý bol vrchným cechmajstrom do r. 2006 a funkciu Tajomníčky/účtovníčky vykonávala p. 

Ivanková zo spomínanej fy. Deva. V rámci tohto obdobia sme sa dostávali do odborného povedomia 

stali členmi SŽZ, SŽK a naviazali sme spoluprácu s českým Cechom a dali sme o sebe vedieť aj 

v Nemecku, na hospodárskej komore IHK Trier.  

Živnosť podlahár sa v tomto období v ŽL ako voľná živnosť uvádzala rôzne podľa ľudovej tvorivosti 

jednotlivých okresných živnostenských úradov (napr. pokladanie parkiet a podlahových krytín, 

montáž ba kladenie podlahovín, pokladanie brúsenie a lakovanie parkiet, atď.). Do CPS sme prijímali 

členov, ktorí v ŽL mali nejakým spôsobom uvedené slovo podlaha/podlahár, atď. 

K zjednoteniu došlo až ustanovením remeselnej živnosti „Podlahárstvo“ od 1.7.2004. Na jednej 
strane to požadujeme za úspech, pretože toto remeslo nabralo na vážnosti a jeho výkon bolo 
podmienené odbornými znalosťami, čo zaručuje určitú kvalitatívnu úroveň realizácií. Ranou pod pás 
však bolo od 1.1.2007 ustanovenie paralelnej voľnej živnosti v znení „Kladenie dlážkových krytín 
suchou cestou a lepením, Brúsenie drevených podlahových krytín a Úprava a príprava povrchov 
podláh pred kladením podlahových krytín“ . 
“. Mimo lakovanie sa pod túto voľnú živnosť mohla schovať podstatná podlahárska činnosť.  

I keď toto bolo predmetom našej neustálej reklamácie, MV argumentovalo s tým, že sú to čiastkové 

podlahárske úkony, ktorých zrušenie by bolo zásahom do práce veľa živnostníkov. Ak niekto 

vykonáva a fakturuje tieto čiastkové činnosti spolu, tak už vraj je vyžadovaná Remeselná živnosť. 

Pravdu povediac, nikto však z investorov tieto oprávnenosti nekontroluje. Pre CPS však tento krok 

MV znamenalo, že živnostníci podlahári nemali záujem vybavovať remeselnú živnosť (postačovala im 

voľná). Tento trend udrel však aj na inú strunu, konkrétne, že ubúdalo učňov, Podlahárov na SOŠ, až 

nakoniec tento odbor sa už vôbec nevyučuje. Poslední učni opustili SOŠ v Trnave asi pred 10 rokmi 

a SOŠ v Kežmarku asi v r. 2015.  

Ing. Jaroslav Lalák, ktorý bol medzitým vymenovaný za Vrchného cechmajstra v rokoch 2006 -2010, 

sa práve zúčastňoval v spolupráci s SOŠ Trnava ešte na Overovaní odbornej spôsobilosti organizovaný 

SŽK. 

Stabilizačné kroky na živote CPS nastali aj tým, že sme kanceláriu presťahovali z Trenčína do Nitry, 

vymenovali sme predstavenstvu nablízko stálu vedúcu sekretariátu a účtovníčku, moju kolegyňu, 

Ivetu Strmeňovú, ktorá túto prácu dodnes úspešne a profesionálne vykonáva. 

CPS viedol boj na jednej strane s MV SR, na druhej strane boj o členskú základňu. Ak remeselná 

živnosť stráca svoju legislatívnu nutnosť, stráca aj motivácia firiem stať sa súčasťou stavovskej 

organizácie, akou je aj náš Cech. Zo snahy o stlmenie členov a zviditeľnenie nášho spoločenstva sme 



zorganizovali v r. 2009 v Nitre 1. Ples podlahárov Slovenska, ktorý bol veľkolepý a noblesný. Nedarilo 

sa nám však do cechu prilákať natrvalo väčšie podlahárske firmy a Následnú oslavu 10. výročia Cechu 

sme oslávili o niečo skromnejšie v priestoroch kaštieľa v Mojmírovciach pri Nitre v r. 2011. 

O nabudenie spolupráce hlavne s dôrazom na učňovskú mládež sme v r. 2012 naviazali spoluprácu so 

SOŠ Stavebnou v Považskej Bystrici. Už za vymenovania nového vrchného cechmajstra Petra Benku, 

(ktorého funkčné obdobie bolo v rokoch 2010 -2014) sme vybudovali oficiálne školiace stredisko CPS, 

a to za výraznej materiálnej aj fyzickej podpory našich členov a Gestorov. Hlavná myšlienka tejto 

spolupráce bolo, že na našich akciách (Snemy, školenia organizované CPS alebo našich Partnerov a 

Gestorov) sa budú zúčastňovať aj učni (práve sa kvalifikujúci na iný príbuzný stavebný odbor), ktorých 

takto prilákame aj k nášmu remeslu Podlahár. Učni pravidelne boli zástupcom riaditeľa p. Bednára na 

naše akcie vyslaní, ale k badateľnej zmene smerovanie učebného odboru nedošlo. Bolo to aj z toho 

dôvodu, že iné učebné odbory, napr. Strechár boli podporované veľkými firmami ako Bramac či 

montér suchých stavieb“ firmami ako Knauf či Rigips. Na druhej strane zo  spoločenstva nášho cechu 

odišli dovtedy významné veľké firmy ako BONA, HENKEL, UZIN či Mapei. Dôvody pritom boli rôzne, 

niekedy aj osobné až ješitné. Ale hlavne to boli odborné, pretože na našich odborných školeniach sa 

zúčastňovali stále tie isté osoby (naši verní členovia CPS) a prestalo mať význam „školiť sa navzájom“. 

Nemyslím si, že zvolené témy školení boli nezaujímavé, málo odborné. Takéto ohlasy z členskej 

základne sme nedostali. Školiace stredisko v Považskej Bystrici sme vyprázdnili ku koncu roka 2021. 

Získané poznatky zo školení sme pretavili v r. 2010 -2012 do 2 vydaní prvého uceleného Zborníka CPS, 

vypracované pre Podklady a zvlášť pre Nášľapné vrstvy. 

Boj o zviditeľnenie cechu a uznanie v kruhu odbornej verejnosti sme viedli aj na rôznych stavebných 

veľtrhoch, už pravidelne na výstave CONECO v Bratislave a na DOMEXPO v Nitre. Niektoré roky, 

hlavne na začiatku sme chceli dať príležitosť aj našim členom zviditeľniť sa na lokálnych výstavách. 

Tak sme sa zúčastnili aj výstav v Spišskej Novej Vsi, Poprad, Banská Bystrica, Trenčín či v r. 2018 

výstavy Nábytok a bývanie v Nitre. Z dôvodu, že celkovo o výstavníctvo hlavne tie regionálne sa stratil 

záujem, online svet internetu priniesol novinky takpovediac „do našej obývačky“, výstavy sa stali 

nerentabilným. Organizátori začali pýtať nemalé finančné prostriedky za účasť, cech si to dovoliť 

nemohol, tak sme našu participáciu postupne na týchto výstavách zrušili. Výstavy CONECO 

a DOMEXPO však naďalej zostali na princípe bezplatnej účasti v barter dohode našu Odbornú 

garanciu, bezplatné poradenstvo  a organizovanie Odborného seminára pre širokú verejnosť. Je len 

na škodu firiem, našich členov, ktorí túto bezplatnú prezentáciu svojich produktov a služieb nechcú 

využívať. Náš cech ako aj našich členov propagujeme cez výstavnú brožúru cca. od r. 2012, víťazné 

realizované práce našich členov na prehľadných závesných tabuliach veľkosti A0. 

Čo sa týka vnútro-cechového života, v r. 2014 bol vymenovaný v poradí už 4. Vrchný cechmajster, 

a to konkrétne ja, i keď na malé medziobdobie. CPS sa dlho zamýšľalo ustanovením funkcie 

plateného tajomníka. Peniaze na jeho plat sme získali za svoje dlhoročné členstvo v SŽZ, ako 

podielnictvo na predaji akcii SŽZ v akciovej spoločnosti (VÚZ-PI SR). V roku 2016 som tak na podnet 

mojich kolegov bol odvolaný z postu Vrchného cechmajstra, a od Snemu v r. 2018 som sa stal 1. 

Tajomníkom CPS. 

Funkcie Vrchného cechmajstra sa musel ujať znova Jozef Mokrý. Práca Tajomníka priniesla veľa 

nových aktivít CPS, medzi ktorými spomeniem hlavne  

- novú WEB stránku CPS, ktoré obhospodarujeme sami, operatívne na sekretariáte, nové 

sekcie na stránke ako Banner a Výber podláh 

- stránka na FB, FB skupina CPS pre internú komunikáciu 

- úzka spolupráca s riaditeľom ŽO MV SR, Ing. Dutkom prinieslo v r. 2018 zmenu 

živnostenského zákona, a to, že sa obmedzila voľná živnosť na Kladenie dlážkových krytín 

„len“ suchou cestou. 



- Cez SŽZ sme sa zapojili do medzinárodných aktivít hlavne v problematike zjednotenia 

štandardov odborného vzdelávania. Chcem vyzdvihnúť našu spoluprácu s IPOSZ (Maďarsko), 

IHK Regensburg (Nemecko) či už stabilne s Cechom podlahářů ČR. 

- Pohľad na problematiku odborného vzdelávania som predniesol aj na pôde Európskeho 

parlamentu v Brusseli v r.2017 organizované UEAPME či v Budapešti na stretnutí MSP na 

pôde EBC Brussel.  

- Spolupráca a úzky kontakt s MŠ a so ŠIOV zase nám prinieslo obnovu Akreditácie na 

vzdelávanie, ako aj novú akreditáciu na Overenie odbornej spôsobilosti pre profesiu 

Podlahár. 

- V r. 2019 a 2020 sme vyškolili a overili tak prvých 11 podlahárov, ktorí tak následne mohli 

obdržať Remeselnú živnosť. 

- Začali sme vykonávať Odborné posudky na realizované podlahy vo väčšom počte. CPS sa stal 

možno jedinou odbornou inštitúciou na Slovensku, ktorá vie podať nestranný a odborný 

pohľad na problémovú podlahu. Obrátili sa na nás nie len laický koncový zákazníci, ale našu 

odbornosť ocenili aj rôzne Obecné či mestské samosprávy, veľké firmy ako DSV, Hornbach či 

najnovšie J&T Real Estate. 

Úspech cechu na odbornej úrovni sa však neodzrkadľujú na zapojení sa členskej základne o dianie 

v Cechu. Veľká časť úloh zostávalo len na Tajomníkovi a z môjho pohľadu (ak sa nenahneváte na 

vyslovený môj pohľad) Predstavenstvo nabralo tendenciu len kontrolóra, kritika a rozdávača 

úloh. Podľa môjho názoru Cech aj samotné Predstavenstvo je kolektívny orgán, a na fungovaní 

Cechu aspoň z časti sa musí zúčastniť každý člen. 

Táto nevyvážená z môjho pohľadu jednostranná práca orientovaná len na sekretariát ma 

doviedla k tomu, že som v júni 2019 abdikoval na funkciu Tajomníka. Práce síce neubudlo, ale 

ubudlo stresu, a z môjho pohľadu nemiestnej kritiky.  

Ako uznanie tejto práce beriem ako satisfakciu moje vymenovanie za Vrchného cechmajstra 

v r.2020, keď Jozef Mokrý si zvolil zaslúžený odchod do dôchodku. 

Dnes život Cechu prebieha asi tak, že čo sekretariát navrhne, sám aj zrealizuje po primeranej 

korekcii či doplnení nového Predstavenstva. Väčšia aktivita či samorealizácia nových nápadov 

v prospech Cechu je však vždy vítaná.  

Úctu ku členom a vážnosť členstva v Cechu podlahárov sme chceli dosiahnuť aj novými 

reprezentačnými symbolmi, ako šerpa či nová zástava cechu zasvätená Sv. Jozefovi ako patrónovi 

remeselníkov. Želáme si, aby ochraňoval všetkých poctivých podlahárov, ktorí ctia vysokú 

odbornú úroveň a kvalitu svojho remesla. 

Znova zdôrazňujem dosiahnutý vysoké odborné uznanie nášho cechu na Slovensku, o ktoré sa 

postupne zaslúžili všetci radoví členovia, Gestori a Partneri ako aj sekretárky počas uplynulých 20 

rokov života, ktorým sa chcem aj touto cestou v mene celého nášho aktuálneho spoločenstva 

srdečne poďakovať. Oni všetci, ktorí sú uvedení aj na výročnom Table sa zaslúžili o to, že CPS má 

badateľné a jasne identifikovateľné miesto na odbornej mape Slovenska.  

Ako jediný člen Predstavenstva CPS, ktorý je jeho členom od samotného založenia, som sa snažil 

podať môj osobný pohľad na jeho 20 ročný život. Určite mnohí z vás máte možno odlišný pohľad 

či možno doplňujúce pripomienky, ale budúci rok bude XXII. Snem volebný. Vyzývam vás na 

kandidatúru do nového Predstavenstva a na samotného Vrchného cechmajstra.  Po 20 rokoch je 

potrebné už priniesť nový vietor do plachiet, a vyplávať do dobitých teritoriálnych vôd novou 

loďou, novou energiou, novými nápadmi a dosiahnuť nové ciele.   

Do ďalšieho obdobia prajem všetkým členom cechu veľa energie, úspechov z kvalitne 

zrealizovaných zákaziek, a v neposlednom rade veľa zdravia a optimizmu, aby ste tieto ťažké časy 

vedeli dobre zvládnuť.                     Ďakujem za pozornosť ! 


