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4. ROČNÍK
CHARITATÍVNEJ AKCIE
V CENTRE DETÍ A RODINY V KOŠICIACH

Náhradným termínom, na ktorom sa predstavenstvo dohodlo, bol 13. 
máj 2022, kedy sa nám úspešne podarilo 4. ročník Charitatívnej 
akcie dotiahnuť do zdarného konca. Za Cech maliarov Slovenska or-
ganizačne prevzal akciu krajský cechmajster Michal Abrahamovský, 
ktorému pomohli členovia z Košíc (Zdenko Zán a František Rakóci). 
Okrem týchto kolegov prišli pomôcť aj ďalší členovia s ostatných krajov 
a pomoc prisľúbila aj Stredná odborná škola technická v Košiciach, 
ktorá vyučuje remeslo maliar. Veľmi pro aktívne sa postavil od začiatku 
k organizovaniu samotný riaditeľ školy PhDr. Ján Pituch, zástupca 
pre praktické vyučovanie Ing. Tomáš Belobrad a majster odborného 
výcviku, s ktorým prišli pomôcť aj jeho šiesti žiaci. Žiaci boli nápomocný 
pri prípravných prácach oblepení a prikrytí, ktoré sa uskutočnili deň 
pred akciou ako aj na samotnej hlavnej časti, čo nám veľmi pomohlo 
hlavne s časového hľadiska. Pán riaditeľ dotiahol organizáciu k takej 
dokonalosti, že nám ponúkol ubytovanie, stravu, prehliadku dielní prak-
tického vyučovania, prezentáciu školy, podklady ako výstup z hlavnej 
časti Charitatívnej akcie a záverečné slávnostné pohostenie spojené 
so slávnostným odovzdávaním ďakovných ocenení a vecných darov 
od našich podporovateľov. 
Generálnym partnerom sa stala spoločnosť Chemolak a.s., tradičný 
národný výrobca náterových hmôt. Za spoločnosti Chemolak a.s. nám 
bol nápomocný vedúci predajne U maliara v Košiciach (Pavol Fiala). 
Významnými partnermi sa stali spoločnosti KNAUF (Ján Halamka a apli-
kačný technik Tomáš Havadej) a Schuller Eh’klar (Ing. Peter Kubaš), 
ktorá nám dodala kvalitné profesionálne maliarske náradie, maskovacie 
pásky a fólie. Určite je na mieste sa zmieniť, že bez ochoty, spoluprá-
ce, podpory, vľúdnosti a sociálneho cítenia by sme v dnešnej dobe 
ťažko hľadali cesty k realizácií takýchto projektov. Preto sme veľmi radi 
a vážime si našich partnerov, že sú s nami a sú ochotný a pripravený 
v budúcnosti nám pomôcť pri podobných projektoch.
4. ročník Charitatívnej akcie otvoril náš cechmajster a prezident 
Cechu maliarov Slovenska Ladislav Konkoly. Po jeho boku stáli pri 
otvorení krajský cechmajster Michal Abrahamovský, riaditeľ školy Ján 
Pituch a vychovávateľka Antónia Hoffejová. Celková rozloha prác činila 

Cieľom Cechu maliarov Slovenska je minimálne raz ročne zorganizovať podujatie charitatívnej 
akcie. To sa nám žiaľ nepodarilo v roku 2020 ani v roku 2021. Naše aktivity sme boli nútený 
zrušiť, nakoľko nám to neumožňovali pandemicke opatrenia, ktoré boli v platnosti. Na poslednú 
chvíľu v novembri 2021, kedy do platnosti vládnych opatrení vstúpil Covid automat a regióny, 
ktoré boli v čiernej zóne, taktiež nám neumožnilo organizáciu spomínaného podujatia. 
Organizačne bolo už všetko pripravené tak, že 26. novembra sme boli pripravený vymaľovať 
priestory detského domova v Košiciach.

necelých 600 m², z čoho boli aj rôzne farebné kombinácie pri maľovaní 
hlavne v detských izbách. Práce na objekte sa ukončili niečo po 15.00. 
Po maľovaní sa poodliepali všetky fólie a krycí papier z podláh. Čo sa 
celý deň pred tým pripravovalo, tak po vymaľovaní sa do pár minút 
odstrojilo a poupratovalo. Centru detí a rodiny sa odovzdal v priebehu 
jednej pracovnej smeny vymaľovaný celý objekt. Fruniho vilu si tak 
môžu detičky užívať v pekných a čerstvo vymaľovaných priestoroch. 
Po dokončení prác sme sa presunuli na Strednú odbornú školu technickú, 
kde nám pán riaditeľ Ján Pituch pripravil exkurziu spojenú s prezentáciou 
školy a záverečný catering so slávnostným vyhodnotením celej akcie. 
Veľmi pekné, milé a vľúdne gesto preukázal náš krajský cechmajster 
Michal Abrahamovský, ktorý nechal detičkám v domove pripraviť 
slávnostnú tortu s cechovým logom. Veľká vďaka sa dostala všetkým 
zúčastnením aj od pani riaditeľky Centra detí a rodiny Ivety Lumtzerovej. 
Ako ďalší bonus navyše dostali deti možnosť zapojiť sa do kreatívneho 
tvorby polepov vo svojich izbách. Iniciátorom tohto kreatívneho nápadu 
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bola dizajnérka Janka Tomondyová v spolupráci s našich členom Maliar 
Košice – Zdenko Zán. Deti sa aktívne zapojili vo vystrihávania rôznych 
motívov a pod dohľadom skúsenej dizajnérky Janky si aj nalepili na stenu.
Na záver samozrejme patrí všetkým našim členom, kolegom, pedagógom 
a žiakom SOŠ technickej Košice, špeciálnemu dozoru vychovávateľkám 
v detskom domove ešte raz jedno veľké poďakovanie, že sme túto akciu 
zvládli v jednote a koordinácii na jedničku s * .

Prítomní členovia na 4. ročníku Charitatívnej akcii,
ktorá sa konala dňa 13. 5. 2022 v Košiciach:
Michal Abrahamovský – krajský cechmajster (Košický a Prešovský kraj)
Ladislav Konkoly – cechmajster a prezident Cechu maliarov Slovenska 
Jozef Porubský – čestný člen, dôchodca
Milan Hrančík – krajský cechmajster (Trenčiansky kraj)
Vladimír Fačko ml. (krajský cechmajster Žilinský kraj)
Vladimír Fačko st. – čestný člen a dôchodca
František Rákoci – člen Košický kraj
Zdenko Zán – člen Košický kraj
Jana Tomondyová – interiérový dizajnér
SOŠ technická Kukučínova 23 – škola, člen Cechu maliarov Slovenska
Generálny partner: Chemolak a.s.
Významný partneri: KNAUF, Schuller Eh’klar
Partner: Slovenský živnostenský zväz (SŽZ)

POĎAKOVANIE
Chceme sa poďakovať každému jednému z vás, ktorí ste neváhali 
a obetovali svoj drahocenný čas a nasadili svoje sily, aby ste urobili 
radosť tým, ktorí radosť nosia v svojich žiarivých očkách. 
Bolo pre nás neuveriteľné, ako sa dvadsať chlapov dokázalo spojiť 
z celého Slovenska a premeniť sa na armádu anjelov, ktorá pomocou 
farieb a maliarskych štetcov zútulnila prostredie naším deťom.
V neposlednom rade sa aj nám vychovávateľkám dostalo uznanie. 
Ďakujeme, že sme od vás cítili podporu a povzbudenie. Nevieme nájsť 
slová, ktorými by sme sa dokázali poďakovať za vašu nezištnú pomoc 
pre nám zverené deti.

Mgr. Antonia Hoffejová
s kolektívom vychovávateliek

BAUMIT – SÉRIA ŠKOLENÍ IONIT COLOR & IONIT SYSTEM 
PRE CECH MALIAROV SLOVENSKA
Cech maliarov Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Baumit pripra-
vil pre členov sériu školení na prémiovú produktovú radu materiálov 
Ionit. Školenia sa konali na stredných odborných školách, pričom na 
praktické ukážky sa využili priestory dielní praktickej výučby. Cieľom 
školení bolo priblížiť a vysvetliť problematiku vnútornej klímy ovzdušia 
v spojitosti s použitými materiálmi pre interiér. Naše zdravie závisí aj od 
prostredia, v ktorom trávime väčšinu času – od interiéru nášho bytu či 
domu. V súčasnosti ľudia trávia až 90 % svojho času vo vnútri budov, 
preto kvalita vzduchu v interiéri je veľmi dôležitá pre našu pohodu, 
zdravie a kvalitu života.

Školenia boli naplánované na dva týždne, a to v termínoch:
 8. 6. 2022 SOŠ Kremnička Banská Bystrica;
 9. 6. 2022 SOŠ Technická Košice;
 15. 6. 2022 SOŠ Drevárska Krásno nad Kysucou;
 16. 6. 2022 SOŠ Stavebná Nitra. 

Naši krajský cechmajstri mali za úlohu postaviť vo svojich regiónoch tím 
ľudí, aby pre každú sériu školení vytvorili odborné publikum. Celková 
účasť členov na školeniach bolo 55 ľudí. 

PROGRAM
	Ionit Color & Ionit Systém – teória;
	praktické ukážky – každý člen mal možnosť si vyskúšať
 daný materiál;
	kvíz Ionit o zaujímavé ceny;
	odovzdanie certifikátov Ionit Expert.

V praktickej časti si mali možnosť účastníci školenia vyskúšať pre 
dokonalý podklad prémiové produkty stierok Baumit IonitFino – biela 
suchá interiérová stierka, a Baumit IonitFinish – biela pastézna inte-
riérová stierka. Obe stierky majú schopnosť aktívne regulovať vlhkosť 
vnútorného vzduchu. Tretím produktom v Ionit Systéme bola aplikovaná 
interiérová farba Baumit IonitColor. Ide o minerálny interiérový náter 
najvyššej kvality. Je vysoko paropriepustný, s vynikajúcou krycou 
schopnosťou bez obsahu rozpúšťadiel. Je tónovateľný v 66 odtieňoch 
Baumit Ionit. 
Na všetky technické otázky boli k dispozícií aplikační technici, ktorí radi 
zodpovedali na nejasnosti pri spracovaní materiálov.
Na záver školenia dostal každý účastník certifikát Ionit Experta.
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NEFORMÁLNE STRETNUTIE MALIAROV 
A ICH RODÍN NA PODHÁJSKEJ
Penzión Vodník 3 na Podhájskej sa už pomaly a iste stáva druhým 
domovom pri organizovaní neformálnych stretnutí maliarov a ich rodín. 
Cech maliarov Slovenska organizoval už po 4 krát po sebe v priestoroch 
penziónu Vodníka svoje neformálne stretnutie. Súčasťou programu bolo 
aj valne zhromaždenie, odborný workshop s partnerskými spoločno-
sťami. Po minulé roky sme tieto aktivity plánovali na začiatok roka, no 
tým, že sme nemohli organizovať žiadne podujatia v spomínaných 
termínoch, boli sme nútení nájsť kompromis a spojiť všetky aktivity na 
neformálne stretnutie.

Valné zhromaždenie sa konalo v piatok 8. 7. Prítomní členovia boli 
oboznámení s programom, s aktivitami za rok 2021, s hospodárskym 
výsledkom za rok 2021, s aktivitami v tomto roku a pripravovanými 
aktivitami na obdobie jeseň–zima 2022 a s rozpočtom na rok 2022. 
Každý krajskí cechmajster zhrnul a vyhodnotil svoje aktivity v regióne, 
za ktorý zodpovedá. Dôraz sa stále kladie na spoluprácu so školami 
a spoločnosťami v regionálnom meradle, účasť na župných dňoch ako 
aj dňoch remesiel a získavanie nových členov. Od začiatku roka 2022 
sme privítali týchto nových členov: Spoločnosti: B+B Montage (dis-
tribútor farieb SüdWest) a Baumit Slovensko. Živnostníci: David Szolga 
(Čierna Voda), Dušan Glogan (Nitra), Mário Krajč (Horné Vestenice), 
Robert Vašina (Žiar nad Hronom) a Milan Banas MB Stav (Radava). 
Realizačné firmy s.r.o.: Weri Stav (Prešov).

Za stredné odborné školy nás prišli podporiť Robert Dudek (SOŠ 
Nové Zámky) a riaditeľ SOŠ drevárskej Krásne nad Kysucou Ján 
Palko. Ako hostia boli pozvaní Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) 
zastúpený generálnou sekretárkou Miriam Bellušovou a SBA (Slo-
vak business agency) zastúpená manažérkou rastového programu 
Petrou Tichou.
Odborný workshop spoločností sa konal v sobotu 9. 7. Pozvanie 
prijali spoločnosti KEIM, KNAUF a CHEMOLAK, ktorí boli prítomný 
iba v piatok na valnom zhromaždení. Tieto spoločnosti priniesli nové 
produkty a riešenia pri povrchových úpravách stien. CHEMOLAK 
ponúkol našim členom novú upravenú receptúru interiérovej vinylovej 
farby ALBA PURA. Veľmi živá diskusia sa ponúkla spoločnosti KEIM, 
kde aplikačný technik Pavel Mrázek riešil praktické ukážky interiérovej 
stierky Marano Pro a farby KEIM InnoStar. Za spoločnosť KNAUF bola 
prítomná technicko-marketingová špecialistka Marcela Makai. Pre členov 
bol k dispozícií prospektový materiál a pozvánka do novovybudovanej 
KNAUF Academy, kde už prebiehajú tematické celky školení.

Okrem dopoludňajšej odbornej časti, ktorá bola určená hlavne 
maliarom, sme pripravili aj program pre našich najmenších a ich 
mamičky. Pozvanie prijalo milé Divadlo Jaja s bábkoherčkou Janou 
Pokornou Kelemenovou, ktorá prišla zahrať „Hlúpe kura“. Na záver 
vystúpenia sa deti spoločne odfotili. Ďalší program nenechal na seba 
dlho čakať a deti sa mohli zúčastniť maľovania na tvár a vzorového 
tetovania motívov.

Veľká vďaka patrí aj nášmu sympatizantovi, amatérskemu fotografovi 
Valeriánovi Macákovi, ktorý nám po celé dva dni urobil veľa krásnych 
momentiek. Našu fotogalériu z neformálneho stretnutia môžete vidieť 
na webovej stránke www.cechmaliarov.sk, alebo v príspevkoch na 
stránke facebook. 

Súťaž maliarov na rebríku – bez súťaže na rebríku by sme si snáď 
neformálne stretnutie nevedeli ani predstaviť. Súťaž sa konala až v nedeľu 
10. 7. Na štart sa postavili dve kategórie našich členov: Kategória senior 
60+ a kategória muži do 60. Vzhľadom na vek a možnosti podali naši 
seniori veľmi pekné výkony, obzvlášť Jozef Porubský a Vladimír Fačko 
st. Medzi mužmi do 60 rokov dosiahol najlepší výkon sám cechmajster 
Lacko Konkoly. Za skvelú športovú atmosféru vďačíme aj nášmu publiku, 
ktoré vytrvalo povzbudzovalo našich všetkých súťažiacich. 

Na záver by som sa chcel poďakovať aj personálu penziónu Vodník 3, 
osobne Daniele Jánošíkovej za výbornú organizáciu, ubytovanie, stravu 
a prípravu priestorov na valne zhromaždenie. To, že sa naši členovia cítia 
u Vodníka ako doma, dokazuje fakt, že si pre budúcoročné neformálne 
stretnutie vybrali opäť Podhájsku, penzión u Vodníka. Termín stretnutia 
je zarezervovaný na 6–9. 7. 2023. 

Vladimír Bolík
Sekretariát Cech maliarov Slovenska

www.cechmaliarov.sk

82


