BULLETIN- UNIEP
Udalosti v rámci
medzinárodného
združenia UNIEP
• čo je UNIEP

• Cech maliarov
Slovenska ako člen
UNIEP- u
Zasadnutie členov UNIEP- u v Bruseli.
• stretnutia v zahraničí

Vážení členovia a známi, oboznámte sa s UNIEP- om!
Písal sa rok 2014 keď sme sa po prvýkrát
dostali bliţšie k UNIEP- u. Odvtedy
prešiel necelý rok a my sa môţeme
pýšiť členstvom tohto zdruţenia. 14.
novembra minulého roku sa zdruţenie
Cechu
maliarov
Slovenska
stalo
členom UNIEP. Na stretnutí sme pre
ostatných členov odprezentovali našu
doterajšiu činnosť a vytýčené ciele do
budúcna. Čo je teda UNIEP? Je to
Medzinárodná
asociácia
maliarov
v Bruseli, ktorá predstavuje asi 60.000
podnikov, ako členských zdruţení v

sedemnástich krajinách. UNIEP je
zdruţením
maliarov,
maliarskych
spoločností a predajní uţ od roku 1953.
Ukázalo
sa,
ţe
je
spoľahlivým
obchodným partnerom zastupujúcim
profesionálnych
maliarov.
Členmi
UNIEP- u okrem Slovenska sú: Belgicko,
Nemecko,
Dánsko,
Francúzsko,
Anglicko,
Rakúsko,
Česko,
Írsko,
Taliansko,
Luxembursko,
Kanada,
Maďarsko,
Nórsko,
Holandsko,
Slovinsko, Švajčiarsko.

Kto s nami spolupracuje?

všeobecnosti potrebujú členské štáty
UNIEPu renováciu,
stabilitu
a vyprodukovať niečo nové pre
Európu. Philippe Bertolani francúzsky
člen uviedol fakty o klasifikáciách
týchto štátov- podľa neho existuje
silná a slabá klasifikácia a je potrebné
si uvedomiť, ţe nestačí iba robiť
s farbami , ale treba rátať s ich
bezpečnosťou. Taktieţ vkladal dôraz
na recykláciu v Európe- na trvalo
udrţateľný rozvoj a navrhol vytvoriť trh
so “zelenou cestou“. Dodal, ţe
Francúzsko uţ pracuje na „novom
ţivotnom cykle maliarov“, ktorého
súčasťou sú aj nové procesy a normy.

Predsedom UNIEP- u je Markus Straube
z Nemecka a asistentkou je
Patrizia di
Mauro z Belgicka. Členmi predstavenstva
sú
Ole Draborg, Stuart Seddon, Alain
Kutten, Paul Raasfeld, Philippe Bertolani,
Helmut Schulz. Najužšiu spoluprácu vedie
Cech s asistentkou UNIEP- u Patriziou di
Mauro.

Aké boli začiatky?
Prvé stretnutie bolo v Bruseli, kde sme
sa zúčastnili prvého zasadnutia. Témy
zasadnutia boli poučné a motivovali
nás
k ďalšej
spolupráci.
Počas
zasadnutia sa diskutovalo o tom, ţe vo

Markus Straube
Predseda UNIEP- u, regionálny
cechmajster pre Berlín
a Brandenbursko. Od r. 2008
reprezentuje prostredníctvom
UNIEP-u obchodné záujmy
nemeckého maliarstva.
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Spolupráca UNIEP- DAW
Firma DAW pochádza z Nemecka
a patrí medzi najväčšie maliarske
firmy v Európe. Vedúce postavenie
majú
v Nemecku,
Bielorusku,
Rakúsku a Turecku. Firma DAW
predstavila projekt v rámci ktorého
by išlo o získanie mladých talentov
pre túto profesiu. UNIEP spoločne
s firmou DAW chce dosiahnuť, aby
sa dostali viac do popredia
profesionálni
maliari
a v tejto
súvislosti by chceli vytvoriť prostredie
pre kvalifikáciu a rozvoj. Ich cieľom
je vrátiť týchto členov do kruhu.
Tieto postupy by chceli dosiahnuť
na národnej aj európskej úrovni. Zo
strany UNIEP- u je záujem o nové
projekty, ako je napr. aj projekt
Erasmus+.
Vytvorenie
mobilít
prostredníctvom tohto projektu je
vţdy aktuálnou témou.

Počas Valného zhromaţdenia v Paríţi.

General Assembly- Valné
zhromaždenie v Paríži
Na zhromaţdení v Paríţi sme spoločne
s ostatnými krajinami- Česko, Rakúsko,
Maďarsko a Slovinsko podali ţiadosť
generálnemu zhromaţdeniu UNIEP. Ţiadosť
obsahovala nasledovné body:
1. Vzhľadom k tomu, ţe dochádza k neustálej
snahe liberalizovať a deregulovať ţivnostenské
predpisy zo strany EU ktoré by škodili vysokej
remeselnej
kvalite,
lobujú
nasledujúce
maliarske cechy zo Slovenska, Slovinska,
Českej republiky, Maďarska a Rakúska proti
tomuto úsiliu.
2. Maliarske remeslo je tradičné remeslo s
vysokým štandardom vzdelávania, slúţi k
ochrane historických kultúrnych pamiatok,
taktieţ k ochrane povrchov dreva, kovov,
omietok a vnáša farby do ţivota.
3. Vyzývame preto prezidenta UNIEP- u
Markusa Straubeho a generálnu tajomníčku
UNIEP- u Patriziu di Mauro, aby lobovali u
všetkých inštitúcií EU, ktorý sa s tým zaoberajú,
za zachovanie v súčasnej dobe platných
smerníc v jednotlivých krajinách EU.
4. Podľa dolu podpísaných maliarskych
cechov existujú v jednotlivých krajinách EU aj
v súčasnej dobe viaceré moţnosti k zaloţeniu
maliarskych podnikov a preto liberalizácia nie
je potrebná.
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Členovia, ktorí sa zúčastnili Valného zhromaţdenia v Paríţi.
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Cech maliarov
Slovenska
Komenského 34
942 01 Šurany
Cechmajster:
Ladislav Konkoly
Tajomníčka:
Ing. Angelika Kulmon

5. Uvoľnením prístupu k ţivnosti klesne
záujem o učebný odbor maliara a tým aj
kvalita
prác
čo
ovplyvňuje
nárast
nezamestnanosti mládeţe.
6. Dôkladné odborné
vzdelanie a
majstrovská skúška slúţia k ochrane
spotrebiteľa
pred
nekvalifikovanými
sluţbami.
7. Príklady negatívneho vplyvu liberalizácie
sú viditeľné a je moţné ich preukázať v
krajinách
ako
Nemecko,
Slovensko,
Slovinsko, Maďarsko, Česká republika a
Rakúsko.
8. Ţiadame o diskusiu a hlasovanie.

Príjemné privítanie a príjemná
atmosféra v blízkosti „Eiffelovky“

Naša ţiadosť bola na zhromaţdení prijatá.

Želáme Vám do budúcna ešte mnoho užitočných čítaní!
Informácie:
E-mail:
kulmon.angelika@gmal.com

Webová lokalita:

www.cechmaliarov.sk

Nakoniec by sme Vás chceli informovať
o novinkách,
zmenách,
pripravovaných
podujatiach, ktoré budú zverejnené na novej
webovej stránke Cech maliarov Slovenska:
www.cechmaliarov.sk a na facebook stránke.
(presmerujete sa tam z webovej stránky)
Novinkou v Cechu bude aj pripojenie na
www.you tube.com, kde si budete môcť
pozrieť videá z podujatí, hlavne zo školení
maliarov, z domácich i medzinárodných súťaží
žiakov. Okrem toho sme webovú stránku
rozšírili aj o kolónku „referencie členov“,
„súťaže
žiakov“,
„ocenenia“
a „naša
budúcnosť“. Kto by mal záujem sa spojiť
s členmi predstavenstva Cechu maliarov
Slovenska, tiež má tú možnosť. Pripravované
podujatia Vám budeme posielať e-mailom
alebo sms-kou a budú vyvesené aj na
webovej stránke Cechu.

Cech maliarov Slovenska
Komenského 34
942 01 Šurany
Slovakia

Meno priateľa
Ulica
Mesto, PSČ

Najbliţšie podujatia:
Október: 22.-23. EXPO- školenie pre všetkých
členov, žiakov a záujemcov Cechu maliarov
Slovenska v Nových Zámkoch
November: 27. Stretnutie členov v Slovinsku
December: Vianočné trhy v Krakove
Január: 29. Stretnutie členov UNIEP
Február: 27. Ples Cechu maliarov Slovenska
v Šuranoch
Marec: 3. Valné zhromaţdenie Uniep- u
v Mníchove
Apríl: 06-09. Coneco- výstava a medzinárodná
súťaž maliarov- žiakov v Bratislave
Sledujte nás! 

