Slovensko fórum

X. snem Cechu podlahárov Slovenska
bol snemom volebným
Na X. sneme Cechu podlahárov Slovenska, ktorý sa konal vo februári neďaleko Nového Mesta nad Váhom v školiacom a rekreačnom
stredisku „Penzión PODVIŠŇOVÉ“, si členovia volili nové predstavenstvo a nového vrchného cechmajstra. Zúčastnilo sa 28
členov CPS a ako hostia generálna sekretárka SŽZ ing. Viola Kromerová a Stredná odborná škola, Považská Bystrica. Snemu
sa zúčastnil aj hlavný partner CPS firma BONA s.r.o., Praha a partneri firmy HELIOS Slovakia s.r.o., Žilina a PRINC PARKET
s.r.o., Telnice u Brna.

X. snem Cechu podlahárov Slovenska sa konal dva dni. Prvý deň vrchný
cechmajster ing. Jaroslav Lalák privítal účastníkov a oboznámil prítomných
s programom.
Nasledoval odborný seminár na témy:
1. Likvidácia odpadu – prednášal ing. Peter Babnič, oboznámil prítomných s problematikou odpadu v stavebníctve.
2. Oceňovanie zákaziek – prednášal ing. Miroslav ružička. Dôraz
prednášky bol na rozbore doporučených cien s prihliadnutím na správnu
a výrobnú réžiu, podľa doporučenia CENEKoM.
3. Chyby pri realizácii a poučenie z nich – prednášal ing. Jozef Borz,
premietol fotky uskutočnených problémových realizácií, kde poukázal
na chyby predošlej stavebnej konštrukcie a následne vhodne použitú
technológiu na sanáciu a novú pokládku.
Ďalším bodom programu bola prezentácia firiem BONA s.r.o., Praha;
Princ parket s.r.o., Telnice u Brna; Interterv Kft, Budapešť;
Drekoma, Suchdol nad Lužnicí.
Všetky firmy vo svojej prezentácii predstavili účastníkom snemu široké
spektrum produktov a novinky svojich spoločností. Po krátkej diskusii
nasledovala slávnostná večera a spoločenské posedenie prítomných členov
Cechu podlahárov Slovenska.
Druhý deň snemu prebehla prezentácia členov a otvorenie snemu, ktorý
viedol p. Mokrý. Zvolila sa návrhová, mandátová a volebná komisia.
Správu o činnosti cechu od konania iX. snemu predniesol ing. Lalák.
Správu revíznej komisie predniesol p. galovič a správu mandátovej komisie
p. Škvarenina.
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Ďalším bodom bolo prijatie nových členov. Snem schválil prijatie troch
nových členov a jedného gestora.

Noví členovia:
1. PriMat – ing. Tibor Pásztor, Nitrianske Hrnčiarovce
2. ProPodlahy – Bc. Marián Švirloch, Poprad
3. Priemyselné podlahy s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Nový gestor: arDEX Baustoff, Brno

Nasledovali samotné voľby, kde ing. Pásztor predniesol volebný poriadok
a dal hlasovať za jeho prijatie. Po odhlasovaní volebného poriadku oboznámil
prítomných s kandidátskou listinou a požiadal kandidátov o predstavenie
sa. Potom predseda volebnej komisie vyhlásil samotné voľby. Volilo sa
predstavenstvo Cechu podlahárov Slovenska a revízna komisia.
Predseda volebnej komisie vyhlásil výsledky volieb. Do predstavenstva bolo
zvolených deväť členov a do revíznej komisie traja členovia.
Po vyhlásení volieb sa novozvolené predstavenstvo a revízna komisia
odobrali na svoje prvé zasadnutie, kde si zvolili vrchného cechmajstra
a predsedu revíznej komisie. Za vrchného cechmajstra bol jednohlasne
zvolený Peter Benko a za predsedu revíznej komisie ing. Petra Mindová.
Nasledovala diskusia, v ktorej odznelo 15 príspevkov, 13 príspevkov od
členov CPS a dva príspevky predniesli dva hostia. Nasledovalo prijatie
uznesenia snemu a záverečná reč vrchného cechmajstra Petra Benku.
V záverečnej reči nový vrchný cechmajster poďakoval prítomným za prejavenú dôveru a požiadal všetkých členov CPS a členov predstavenstva
o aktívnejšiu spoluprácu.

