
    
 

Vážená smútiaca rodina,  

vážení kolegovia, priatelia z Cechu klampiarov Slovenska, 

veľmi nás zarmútila správa  o úmrtí zakladateľa Slovenského živnostenského zväzu, Ing. Jána Kahana.  

Dovoľte nám, v mene sekretariátu SŽZ, ale aj v mene celej členskej základne, prejaviť úprimnú sústrasť 

nad stratou Jána Kahana, vzácneho človeka a oddaného predstaviteľa živnostenskej obce. Spoločne 

s Vami budeme dlho a s hlbokou úctou spomínať na pána Kahana – bol to mimoriadny človek 

a vynikajúci odborník. 

Mali sme šťastie, môcť  s ním spolupracovať takmer 27 rokov. Počas svojho členstva v Slovenskom 

živnostenskom zväze, dôstojne reprezentoval svoj odbor a ako spoluzakladateľ cechu strechárov a 

cechmajster Cechu klampiarov Slovenska obhajoval záujmy remeselníkov a malých podnikateľov. Ako  

viceprezident a člen Rady SŽZ nás reprezentoval v rôznych pozíciách orgánov a partnerských organizácií 

Národnej agentúry pre rozvoj MSP, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, vo Výskumnom 

ústave zváračskom zastával niekoľko funkcií, bol aj aktívnym  členom vedeckej rady ústavu.  

Pravidelne sa zapájal do rôznych činností na podporu podnikania, do spolupráce so zahraničím, aj do  

projektov. Významne prispel k šíreniu myšlienky majstrovského vzdelávania v remeslách a jeho 

uplatnenie aj na Slovensku. Bol veľkým obhajcom tradícií, ale aj veľkým novátorom, vo svojej firme 

neváhal zaviesť systém ISO, mal veľký sen vybudovať vlastnú školu pre prípravu nových generácií, 

presadzoval centrum pre duálne vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie  v praxi. Zároveň bol dôsledný a prísny 

na seba, aj svoje okolie. Sám sa stále vzdelával,  a trval na odbornosti nielen vo svojej rodinnej firme.  

Bol aj dôsledným archivárom a dokumentaristom všetkých svojich počinov. V areáli firmy Jasek, 

v každom priestore vidieť zdokumentované aktivity cechu a pána Kahana, ako aj krásnu fotogalériu.  

Na základe vzoru z Nemeckej remeselnej komory, postupne zorganizoval izbu tradícií a tým vybudoval 

zázemie Cechu klampiarov Slovenska s pamätnou knihou a cechovou truhlicou.  Svoje skúsenosti rád 

odovzdával ďalej, napr. vytvoril zázemie pre Cech paličkovania a čipky v záujme zachovania tohto 

umeleckého remesla.   

Sme veľmi radi, že sa minulý rok zapojil do natáčania televízneho spotu na propagáciu klampiarskeho 

remesla. Bude to milá spomienka na Jána Kahana, ktorý vo svojej zanietenosti pre spravodlivé a čestné 

podnikanie bol aj veľmi ľudský a priateľský.  

Vždy bol k nám veľmi ústretový a nekomplikovaný. Nikdy nezabudneme na jeho priazeň a podporu.  

Slovenská a európska komunita remesla, malého a stredného podnikania stratila v Jánovi Kahanovi 

významného reprezentanta a podporovateľa. 

Česť jeho pamiatke ! 

               Miriam Bellušová                                                Stanislav Čižmárik 
               Generálna sekretárka                                         SŽZ Prezident SŽZ  

 

 

 

   

 

 


