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Obec Podhájska sa stala už štvrtý krát po 
sebe miestom Neformálneho stretnutia 
maliarov a ich rodín (9.–11. 7. 2021). Penzión 
Vodník 3 s milým personálom privítal opäť 
po roku všetkých členov a sympatizantov 
cechu. 

PODHÁJSKA 2021
NEFORMÁLNE STRETNUTIE ČLENOV
CECHU MALIAROV SK, ICH RODÍN
A ZÁSTUPCOV PARTNERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

Po nútenej prestávke spôsobenej pandémiou covidu-19 bolo súčas-
ťou programu aj Valné zhromaždenie. Témy programového znenia 
boli najmä aktivity v roku 2020 a 2021, rozbor účtovníctva 2020, 
krajskí cechmajstri vyhodnotili stav vo svojich regiónoch a privítali 
sa aj noví členovia, realizačné firmy, ale aj spoločnosti – výrobcovia 
farieb. 

V sobotu doobeda sa konal tradičný workshop, na ktorom si prišli 
spoločnosti odprezentovať novinky. Naši členovia vnímajú prítomnosť 

STRETNUTIE MALIAROV NA STARÝCH HORÁCH
Vôbec prvé tohtoročné stretnutie Cechu maliarov SK 2021 
nám 18. 6. umožnili uvoľňujúce sa protipandemicke opatrenia. 
Miestom stretnutia bola bazilika Návštevy Panny Márie, kde sa 
konala slávnostná omša určená všetkým, ktorí prekonali ťažké 
pandemicke obdobie a zdravotne sa zotavili. Medzi našimi 
členmi boli viacerí, ktorí mali komplikovaný priebeh covidu-19 
a podrobili sa aj pľúcnej ventilácií. 
Pri tejto slávnostnej omši cech ponechal v bazilike aj svoju 
cechovú zástavu, ktorá tam bude mať trvale miesto. 
Pozvanie na túto slávnosť prijali operná speváčka Kristína 
Szeredy a generálna sekretárka Slovenského živnostenského 
zväzu Miriam Bellušová. Omšu celebroval pater Stanislaw 
Miernik.

spoločností veľmi pozitívne, najmä výmena 
skúsenosti s aplikačnými technikmi a reálne 
problémy na zákazkách prinášali produktívne 
rozhovory. Chceme sa touto ceste ešte raz po-
ďakovať generálnemu partnerovi spoločnosti 
Chemolak a.s. a spoločnosti KEIM CZ/SK 
za podporu a aktívnu účasť na našom 
workshope. Za účasť dostala každá spo-
ločnosť ďakovný účastnícky diplom. 

V nedeľu doobeda pred odchodom a ukonče-
ním akcie si členovia cechu maliarov zmerali 
sily v súťaži – chodení na rebríku. Tento rok sa 
utriedili vekové kategórie na seniorov do 60 
a 60 vyššie. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať 
generačné rozdiely členov a ich kondičnú 
úroveň s akým elánom dokážu „starší páni“ 
ešte zabojovať.  

Pre najmenších účastníkov bola pripravená 
detská kreatívna tvorba. Súťaživosť nenechala 
na seba dlho čakať a deti vytvorili naozaj 
pekné kresby. Na všetky deti čakali pamätné 
diplomy. 

www.cechmaliarov.sk
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