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T l a č o v é    v y h l á s e n i e  
 

Dňa 4. októbra  2019, od  8,30 hod.  v priestoroch Spojenej školy na Hálkovej ulici 54, 
Bratislava sa konala Charitatívna akcia Cechu maliarov Slovenska. 
 
      Tento rok boli v rámci charitatívnej akcie vymaľované  dve  poschodia školských chodieb a jedáleň 
školy. Zúčastnili sa na nej aj profesionálni maliari z Čiech, Slovinska a Maďarska v celkovom počte 
cca 50 maliarov (SZČO) a žiakov (učňov). Súčasťou akcie bola súťaž maliarskych tímov, pričom 
najšikovnejší účastníci budú ocenení a vyhodnotení na Gala večere. Nakoľko pôvodné nátery 
stropov na chodbách sú vo veľmi zlom stave, rozhodlo  sa na kontrolnom dni, že ich budú aplikovať 
striekaním airless zariadeniami Graco.   
Generálnym partnerom akcie je spoločnosť Chemolak a.s, hlavnými partnermi spoločnosti Schuller 
Eh´klar a Knauf, ďalší partneri Slovenský živnostenský zväz ,Cech taxi Bratislava, Pekáreň F&K 
Komárno (člen Cechu pekárov a cukrárov ZS), Asociácia správcov registratúry a iní. 
Cieľom podujatia je zviditeľniť maliarske remeslo (ktoré je veľmi dôležité pre našu spoločnosť) 
prostredníctvom pomoci iným, v našom prípade špeciálnym školám.  
 
"Cech maliarov Slovenska už roky pomáha organizáciám, nemocniciam a školám. Tentokrát si vybrali 
Spojenú školu pre autistické deti, na ktorej sa vyučuje 137 detí. „Chceme urobiť dobrú vec pre ľudí, 
ktorí to potrebujú," hovorí cechmajster Cechu maliarov Slovenska Ladislav Konkoly. "Je od nich veľmi 
šľachetné, že nám nezištne pomáhajú, aby sa najmä naši žiaci, cítili komfortne," ocenila riaditeľka 
školy Eleonóra Kostolanská.  
Prezident Slovenského živnostenského zväzu, ktorý združuje remeselné cechy a odborné združenia, 
Stanislav Čižmárik ocenil, že akcia zároveň propaguje maliarske remeslo medzi žiakmi základných 
škôl. Chce, aby sa práca remeselníkov v spoločnosti vyzdvihla a bola docenená.   
Osobne sme privítali na Spojenej škole aj starostu mestskej časti Nového Mesta pána Kusého, ktorý 
svojou prítomnosťou podporil túto udalosť a vyjadril tak záujem o hendikepované deti vzdelávajúce 
sa na tejto škole, ako aj o remeselnú prácu, ktorá má svoj zmysel a  úžitok pre skvalitnenie ich 
školského prostredia.  
 
 Informácie pre médiá: 
 

     Cech maliarov Slovenska pôsobí ako stavovská organizácia združujúca malých podnikateľov už od roku  
2000.  Charitatívne akcie v školách a nemocniciach organizuje každoročne od  roku 2016  a jeho členovia 
sa zúčastňujú podobných charitatívnych projektov aj v zahraničí, prostredníctvom partnerských cechov.  

SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je členom 
Rady solidarity a rozvoja SR na Úrade vlády SR,  má zastúpenia v pracovných skupinách a komisiách na 
rôznych úrovniach. Taktiež je spoluzakladateľom SBA (Slovak Business Agency), spolu s Ministerstvom 
hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc podnikateľom v súlade s princípmi 
iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch. Na medzinárodnej úrovni je od roku 2018 členom 
Európskej konfederácie staviteľov (EBC) so sídlom v Bruseli. V roku 2019 sa stal pristupujúcim členom 
Asociácie priemyselných zväzov. 
     SŽZ poskytuje živnostníkom a podnikateľom pravidelný informačný servis, najmä prostredníctvom 
webovej stránky a pravidelného emailového spravodajcu. Ako dobrovoľné záujmové združenie vytvára 
priestor pre aktívnu prácu svojich členských  organizácií,  ktoré môžu otvárať potrebné spoločenské 
a ekonomické témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú v rokovaniach s vládou a poslancami.  
 

 


