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CECHOVÉ DNI 2012
Cech strechárov Slovenska, záujmové profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých
patria realizátori striech: klampiari, strechári – pokrývači, tesári a hydroizolatéri, výrobcovia a predajcovia
materiálov pre strechy, odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech, odborníci
zaoberajúci sa problematikou striech ako jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva, si už
pri svojom vzniku pred pätnástimi rokmi stanovil ako prioritu svojej činnosti kvalitu pri realizácii striech. Aj
preto začal, popri iných podujatiach, organizovať odborné semináre o strechách – Cechové dni.

Už 9. ročník odborných seminárov o strechách CECHOVÉ
DNI 2012 sa v priebehu februára uskutočnil postupne v Prešove, v Žiline, v Banskej Bystrici a v Nitre. Témou tohoročného podujatia boli SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIA V RÁMCI OBNOVY
A REKONŠTRUKCIE STRIECH.

Slovenska je potešiteľné, že tento rok sa podujatia zúčastnila
stovka záujemcov z firiem, ktoré sú členmi CSS.

Niekoľko mesačná príprava koordinovaná Kanceláriou Cechu
strechárov Slovenska vyústila do vydareného podujatia, na ktorom sa predstavilo šesť firiem – partnerských členov Cechu strechárov Slovenska: DÖRKEN SK s.r.o. Ivanka pri Dunaji, PUREN
GmbH – JITRANS TRADE s.r.o. Jihlava, ČR, RHEINZINK SK s.r.o.
Bratislava, URSA SK s.r.o. Bratislava, SFS intec s.r.o. Turnov, ČR
a D.C.S.I., s.r.o. Martin.

Podujatia sa zúčastnilo takmer tristo záujemcov, medzi ktorými
boli projektanti, architekti, autorizovaní inžinieri, znalci, realizátori, správcovia objektov, vlastníci budov, zástupcovia výrobcov stavebných hmôt, ale aj učitelia stredných a vysokých škôl
a zástupcovia laickej verejnosti. Pre samotný Cech strechárov
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Spoločnosť DÖRKEN SK s.r.o. Ivanka pri Dunaji otvárala podujatie prednáškou na tému „Klasifikácia poistných hydroizolácií a nové stupne tesnosti podľa Nemeckého cechu strechárov
ZVDH“ s konkrétnym návrhom vhodnej skladby strešného plášťa z produktov tejto spoločnosti.
Na túto tému bezprostredne nadväzovala pútavá prezentácia
spoločnosti PUREN GmbH – JITRANS TRADE s.r.o. Jihlava, ČR
o „Vplyve legislatívnych opatrení na konštrukciu šikmých striech
a nových riešeniach pre novostavby a rekonštrukcie striech.“

Spoločnosť RHEINZINK SK s.r.o. Bratislava sa prezentovala
prednáškou „Rheinzink – spoľahlivé riešenia v rámci obnovy
striech, navrhovanie a realizácia zaatikových žľabov“, obohatenou o unikátne zábery z obnovy chaty pod Rysmi, ktorá sa dnes
pyšní titánzinkovým plášťom.
http://stavebnehmoty.eu
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Prednáškou „Rekonštrukcie zateplených striech s použitím
tepelných izolácií URSA. Zásady, ciele a možnosti“, prezentovala svoju produkciu materiálov pre zateplenie striech spoločnosť
URSA SK s.r.o. Bratislava.

Veríme, že na budúci rok sa nám za pomoci našich partnerských členov podarí zorganizovať ďalší – 10. ročník Cechových
dní 2013. Už dnes sa tešíme na stretnutie s Vami.
Ing. Jana Hodúrová
Manažérka CD 2012
Predposlednou bola prezentácia „Systémové kotvenie solárnych a fotovoltaických panelov na ploché a šikmé strechy“ spoločnosti produkujúcej montážne prvky pre strechy – SFS intec
s.r.o. Turnov, ČR.
Na záver odznela prezentácia o aplikácii výrobkov spoločnosti
D.C.S.I., s.r.o. Martin s témou „Obnova plochých striech strešným zatepľovacím systémom INDEX PROTHERMO PUR®“.
Každý účastník Cechových dní 2012 dostal na záver podujatia
Osvedčenie o absolvovaní odborného seminára.

www.tzbportal.sk/stavebnictvo
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