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Odborným titulom "Majster podlahár" sú titulovaní lenovia Cechu, ktorí
úspešne absolvovali pravidelné dvojetapové školenie o podkladovej konštrukcii a
náš apných vrstvách podlahových krytín.

Cie om ude ovania tohto interného odborného titulu CPS je motivova lenov
na pravidelné školenie sa v nových podlahárskych materiáloch a technológiach.

Kontaktovaním takto certifikovaných podlahárov investor má dobrý
predpoklad, že navrhovaná realizácia bude v súlade s najnovšími trendmi
a poznatkami.

Pravidlá ude ovania:
Odborný titul „Majster podlahár“ získa riadny len CPS (realizátor) , ktorý

v lehote najviac posledných 4 rokov úspešne absolvoval nasledovné školenia
organizované CPS: I. as  – Podklady, II. as  – Nášlapné vrstvy podláh. To
znamená, že neú as  na jednom ro níku je ospravedlnená.

Majstrovský titul sa odovzdá na nasledujúcom sneme CPS po absolvovaní
druhého školenia z dvojce povinných školení.

Certifikát odborného titulu „Majster podlahár“ sa odovzdáva s platnos ou 3
roky, po núc d om konania Snemu v roku nasledujúcom po absolvovaní I. asti
školenia  a kon í 31. decembra 3. rokom od získania.
(napr. po absolvovaní II. asti školenia v r. 2012 len získava titul na Sneme v r. 2013
na obdobie 4 rokov, t. j. do 31.12. 2016 )

http://www.cechpodlaharov.sk/
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Práva oceneného Majstra:

-  sú propagovaný na WEB stránke CPS a na miestach, kde sa koná akcia
organizovaná CPS.

- majú právo preukazova  sa týmto certifikátom spôsobom a na miestach, kde
môžu úspešne šíri  a propagova  dobré meno svojej firmy a cechu.

Strata práva oceneného Majstra:

Ocenený majster stráca právo preukazova  sa týmto certifikátom
- po uplynutí doby platnosti certifikátu
- ak sa medzi asom jeho lenstvo v CPS bolo ukon ené alebo pozastavené

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Považskej Bystrici,  d a 14.2.2013

--------------------------------------------------
                                                                                           Peter Benko
                                                                                      vrchný cechmajster
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