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Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže Najlepšia realizácia roka 20xx je Cech 

podlahárov Slovenska. „Súťažou o najlepšie zrealizovanú podlahu chceme prezentovať kvalitnú 

prácu našich členov a motivovať aj ďalších realizátorov k neustálemu skvalitňovaniu svojej 

práce,“ hovorí vrchný cechmajster...  

 

Podmienky  súťaže 

 
          Na základe aktuálneho Plánu hlavných úloh v roku 20xx a rozhodnutia Predstavenstva 

CPS vyhlasujeme 

 

„Súťaž o najlepšiu realizáciu roka 20xx“ nasledovne: 
 

I. PREDMET 

 

Podlahy zrealizované v odboroch podľa Stanov CPS (bod 5.6) v čase od 1.1.20xx do 

31.12.20xx, ktoré boli výnimočné svojou estetickou úrovňou, technickou náročnosťou a pod. 

 

II. PODMIENKY 

 

- podlahu realizoval riadny člen CPS (realizačná firma podľa bodu 5.3.1 Stanov) 

- podlahu realizoval Čakateľ( podľa bodu 5.4. Stanov), ktorý uhradil vstupný poplatok 

(podľa bodu 5.5. Stanov) do konania súťaže ( SNEM CPS) 

- realizácia ukončená v čase od 1.1.20xx do 31.12.20xx vrátane 

Prihláška zaslaná na sekretariát CPS (adresa viď hore) do 15.1.20xx+1 (po tomto termíne zaslané 

realizácie nebudú zaradené do súťaže), musí obsahovať: 

a) max. 1 realizácia do každej skupiny, pričom pri prípadnom zaslaní viac realizácií do 

jednej kategórie nutnosť výberu realizácie na zaradenie do súťaže je na prihlasovateľovi 

b) min. 3 farebné fotky formátu najmenej A4, alebo v elektronickej forme dodaná 

fotodokumentácia v dostatočnom rozlíšení (veľkosť .jpg obrázku min. 700 – 1000 kb) 

c) krátky popis využitia priestorov, postupu montáže, použitých materiálov, strojov atď. 

d) pre kategóriu D prihlasovateľ musí dostatočným spôsobom preukázať technologickú 

náročnosť realizácie 

e) miesto realizácie (pri súkromných priestoroch aspoň mesto) 

f) možnosť obhliadky 

g) rok realizácie 

 

III. POSUDZOVANIE A KRITÉRIÁ 

 

Prihlásené realizácie budú rozdelené do kategórií a budú hodnotené členmi CPS na  

xx. Sneme CPS 

 

 

 

http://www.cechpodlahárov.sk/
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KATEGÓRIE: 

 

A/ Drevené parkety -  (veľkoplošné drevené podlahy,                 

                                                       masívne drevené parkety, laminátové podlahy,) 

B/ Pružné podlahové krytiny - (PVC, Prírodné linoleum, kaučuk, textilné koberce) 

 

C/ Ostatné podlahy - (liate podlahy, štrkový koberec, športové povrchy,  

  Terasové dosky-Decking, atď.) 

D/ Technologicky náročné realizácie  

     (realizácia, ktorá po estetickej stránke nie je pútavá avšak vyniká          

       náročnosťou prípravy podkladu, postupu prác alebo použitej technológie) 

 

Jednotlivé realizácie sa budú vystavovať anonymne.  

Každý realizovaný projekt bude mať pridelené číslo (1,2...X), pri viac fotografii na jeden 

projekt s lomítkom a, b, alebo c. Označenie fotky je teda napr. A 2c, čo znamená: súťažná práca 

do kategórie A – drevené parkety, 2 – druhá realizácia na posudzovanie, c) – tretia fotka tej istej 

realizácie. 

Prihlásené realizácie budú posudzovať členovia CPS v tajnom hlasovaní na Sneme 

CPS. Hodnotiť sa bude estetická úroveň a technická náročnosť. Výsledky súťaže budú vyhlásené 

na Sneme CPS. 

Jednotlivá kategória sa musí obsadiť min. 3 súťažnými realizáciami od 3 rôznych firiem. 

Ak Predstavenstvo neobdrží dostatočný počet realizácií v kategórii, táto kategória sa hodnotiť 

nebude ! 

Nesúťažné realizácie budú tak len zverejnené na WEB CPS v novej sekcii: 

„Galéria realizácií členov CPS“ 

 

V každej kategórii bude vyhlásená 1 víťazná realizácia, ktorá bude odmenená. 

 

IV. OCENENIE 

 

Víťazné tri najlepšie realizácie (1 z každej kategórie) budú ocenené hodnotnými cenami od 

našich sponzorov a budú tvoriť výzdobu nášho stánku na všetkých výstavách, ktorých sa zúčastní 

CPS. Výherné realizácie budú spolu s realizátorom propagované na WEB stránke CPS a 

v odbornej tlači za podpory CPS. 

 

Viac informácii a aktuálne vyhlásenie súťaže nájdete na www.cechpodlaharov.sk 

 

V Nitre dňa 25.09.2018 

 

       -------------------------------------------------- 

                                                                                                     Jozef Mokrý 

                                                                                                vrchný cechmajster 

http://www.cechpodlahárov.sk/
http://www.cechpodlaharov.sk/

