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Po dvojročnej prestávke zapríčinenej pandemickými opatreniami sme mali možnosť sa opätovne
zúčastniť na medzinárodnom stavebnom veltrhu Coneco, ktorá sa konala v dňoch 23.–26. marca
na výstavisku Incheba a.s. v Bratislave. Tento ročník sa konal bez sprievodného programu,
na ktorom sa zapájali odborné školy s profesii maliar a súťažili medzi sebou.
Cech maliarov Slovenska tak ako po minulé roky zdieľal stánok o rozlohe 50 m².
Tento rok sme privítali medzi nami nového
člena, spoločnosť Baumit, ktorý pôsobí na
slovenskom trhu už od roku 1994 a patrí
medzi lídrov v oblasti zateplenia fasád. Na
Conecu sa spoločnosť Baumit predstavila
s konceptom pre Zdravé bývanie a ich produktovou radou pre interiér
Ionit Color, Ionit Fino. Odborný tím bol k dispozícii pre návštevníkov
počas celej výstavy.
Okrem spoločnosti Baumit nás prišli podporiť aj ďalšie spoločnosti,
ako Caparol, Schuller, DASS (Graco), Knauf a SüdWest.
Spoločnosť Caparol si pripravila aj praktické ukážky dekoratívnych
technik, ktoré nám prišiel predstaviť skúsený aplikačný technik Jaroslav Pšenák. Okrem aplikačných zručností sa venoval aj odbornej
verejnosti na zodpovedanie otázok.
Každá spoločnosť mala pripravenú produktovú prezentáciu noviniek
v oblasti propagačných a reklamných materiálov.
Hneď v prvý deň otvorenia sme privítali na stánku zástupcov zahraničných partnerských cechov z Maďarska, Českej republiky,
Rakúska a zástupcov Slovenského živnostenského zväzu. Neformál-

ne stretnutie otvoril prezident európskeho
združenia UNIEP Helmut Schulz, ktorý tiež
prijal pozvanie a viedol celý priebeh tohto
stretnutia. Hlavnou témou bolo význam
a kvalita remesla v jednotlivých regiónoch
a vplyv liberalizácie na stavebné remeslá,
projekty a práca s mládežou a školami.
Sme veľmi radi, že sa tohto stretnutia mohli zúčastniť aj zástupcovia
Slovenského živnostenského zväzu (Miriam Bellušová, generálna
sekretárka, a Martina Bödöková, sekretariát). SŽZ a partnerské cechy,
kde patrí aj Cech maliarov Slovenska, vnímajú veľmi citlivo súčasný
stav v stavebných remeslách, ich nízky počet žiakov na školách.
V nadväznosti na neformálne stretnutie v Bratislave bude pokračovať
oficiálne časť stretnutia v máji v Ľubľane, kde sme prijali pozvanie
od našich slovinských kolegov.
Ako oživenie počas výstavy prijali pozvanie na náš stánok aj mladé,
sympatické a talentované umelecké maliarky, ktorých diela priťahovali
pozornosť návštevníkov. Cech už viac krát v minulosti dostal pozvanie
na vernisáž týchto talentovaných umelkýň.
Vladimír Bolík
www.cechmaliarov.sk
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