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Praktické skúsenosti a trendy 
vo Facility Managemente na Slovensku

 10. - 11. 4. 2014 

www.fmcamp.sk

Dvojdňová odborná konferencia plná prípadových štúdií z praxe a trendov 
v oblasti Facility Managementu na Slovensku.

 
V luxusných priestoroch moderného rekreačno – športového komplexu 

AquaCity Poprad



 FM Camp  2014
a  trendov  v  oblasti Facility  Managementu na  Slovensku.

V dňoch 10. - 11. apríla 2014 prednesie 25 hosťujúcich rečníkov v luxusných priestoroch   
rekreačno -  športového  komplexu                                20 prednášok  v  troch  tematických 
sekciách:

   Prípadové štúdie vo Facility Managemente
   Využitie IT technológií vo Facility Managemente
   Energetický management

Program konferencie doplní exkurzia v priestoroch AquaCity Poprad - od termálneho 
vrtu, cez prevádzku aquaparku po vyhrievanie trávnika Národného tréningového centra 

                .SFZ v Poprade, s poločenský podvečer v bazénoch   
a spoločenský v

 

 je  dvojdňová odborná konferencia  plná  prípadových  štúdií z  praxe 

ečer v luxusnej reštaurácii/music pube                    .
  

Nezabudnite si doma plavky!

 AquaCity Poprad

Aquacity Poprad

 .  V Y S O K  É  T A T R Y      S  L  O V A K  I A

R

Blue Diamond
HUMNO  TATRY,  Tatranská

Lomnica
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Program

ŠTVRTOK 10. 4. 2014

8:00 - 9:00    Registrácia účastníkov  
9:00 - 9:20    Zahájenie konferencie       
9:20 - 12:50  Prípadové štúdie

        Využitie alternatívnych zdrojov energie v komunálnej sfére         
       
        
        Jasné a reálne požiadavky zákazníka, motivovaný 
        rafinérie         
        
        
        Refinery Gallery - Multifunkčný kultúrny priestor v susedstve 
        rafinérie
      
        
        Inteligentné budovy a zdravý sedliacky rozum
       
        
        Motivácia a vedenie ľudí v oblasti FM

        
        Prečo je AquaCity enviro-friendly? Ako vieme využívať 
        prírodné zdroje energií? Pozvánka na exkurziu.
        

        
        Návrhy a optimalizácie nákladov pri projektovaní 
        administratívnych budov a obchodných centier
        
                  

       
        IBM Tririga nástroj pre Real Estate portfólio manažment    
        

        Praktické ukážky nasadenia tabletov pre facility manažérov
        

 
        Trendy v CAFM podpore údržby, mobilné zariadenia           
        
        
        Moderné telco služby pre facility management
        
        
        Mobilné aplikácie pre Facility manažment
        
        

 Ing. Peter Kuliaček (Viessmann s.r.o.)

Erika Sekerová (VÚB a.s.), Ing. Robert Harton (COFELY a.s.) 

  PaedDr. Agnes Orvosová, MBA (SLOVNAFT a.s.)

 Ing. Stanislav Števo, PhD. (FEI STU)

        Mgr. Andrea Čarabová (Amirea s.r.o.)

Ing. Richard Pichonský (AQUAPARK Poprad s.r.o., AquaCity
        Poprad)

Ing. Juraj Polák (IBM Slovensko, spol. s r.o.)

Ing. Peter Kmoško, Ing. Roman Russev, PhD. (Microsoft 
        Slovakia, s.r.o.)

Ing. Igor Stanek (CHASTIA s.r.o.)

Marek Engler (SLOVANET a.s.)

Ing. Michal Pychtin (ORIWIN s.r.o.)

Ing. Peter Brestovanský (COFELY a.s.)

        

12:50 -14:00 OBED v reštaurácii 

14:00 -17:00 IT vo Facility Managemente 

       

        Moderná (a mobilná) kancelária 21. storočia. Rýchlo, ľahko a 
        za dobrú cenu
   

        Poštové služby ako súčasť Facility Managementu    
        

        BIM (Building Information Modeling) ako nástroj na šetrenie 
        pri správe budov    

        
        Tvorba BIM modelu a jeho prepojenie na FM  
        
        

        Energetický manažment a jeho implementácia v praxi
        
        
        Energetický manažment pomocou CAFM nástrojov
        

        DIRC – reportovacia nadstavba pre riadiaci systém Desigo 
        Insight, ultrazvukové merače a SW nadstavba pre monitoring 
        energií, nezávislý EMC systém pre zber, monitorig a analýzu 
        spotrieb energií.
       
        
        Realizácia opatrení energetického manažmentu a 
        energetickej efektívnosti budov bez požiadaviek na vlastné 
        finančné zdroje. Projekty garantovaných úspor pri realizácii 
        nástrojov energetického manažmentu budov.

     Mgr. Martin Černák (Microsoft Slovakia, s.r.o.)

17:00 - 18:00  Večera v reštaurácii 

18:00 - 20:00  Spoločenský podvečer v bazénoch 
v                                 , občerstvenie, drinky

21:00 - 01:00  Spoločenský večer v luxusnej reštaurácii / music 
pube                                                               , večera, drinky

PIATOK 11. 4. 2014

8:00 - 8:45    Registrácia účastníkov  
8:45 -10:15   IT vo Facility Managemente  

Adrián Csuba (Zelená pošta, s.r.o.) 

        Ing. arch. Michal Pasiar (BIM asociácia Slovensko)

Ing. Peter Balco (CAD Expert, s.r.o.)

10:45 -12:45   Energetický manažment 

Ing. Daniel Čurka, PhD. (COFELY a.s.)

 Ing. Dušan Antal,  Jozef Vincze, Ing. Peter Jurík (SIEMENS s.r.o.)

        Ing. Miroslav Dian (Energy Systems Group s.r.o.)
        
13:15 -14:15  Exkurzia v priestoroch AquaCity Poprad. Od 
        termálneho vrtu, cez prevádzku aquaparku po vyhrievanie 
        trávnika Národného  tréningového centra SFZ v Poprade.

Ing. Ján Stanek (CHASTIA s.r.o.)

Blue Diamond

High Tatras, AQUACITY Poprad

High Tatras, AQUACITY Poprad

AQUACITY Poprad

HUMNO TATRY,  Tatranská Lomnica
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Ubytovanie

Ak  máte záujem o  rezerváciu ubyto vania     v                                              ,   uveďte to pri registrác  i i. 
 Účastníkom konferencie FM Camp 2014 b ude poskytnutá v hoteloch AquaCity zľava vo výške 25%.       

             
 V prípade záujmu o                                                         nás prosím kontaktujte. Počas konferencie (9. a 10. 4.) je hotel rezervovaný pre 
partnerov a prednášajúcich na konferencii.  
Cenník ubytovania v                                      pre  účastníkov  konferencie  po  poskytnutí  25%  zľavy:

                        .
Hotel AquaCity Seasons***                                                        .
bol po svojom otvorení zvolený za hotel roka v 2005, 2006 a 2007. Má 39 komfortných izieb, ktoré sú dekorované podľa štyroch ročných 
období. Na výber sú 2 apartmány, 6 mezonetových rodinných izieb a 31 dvojlôžkových izieb.                           .
Hotel AquaCity Riverside***                                                         .
je súčasťou Národného futbalového tréningového centra NTC Poprad a je situovaný doslova na pár krokov od všetkých atrakcií a wellness zón 
rezortu AquaCity v Poprade. Hotel ponúka komfortné a štýlové ubytovanie v 17 štandartných dvojlôžkových izbách a 2 priestranných 
dvojlôžkových izbách Superior s možnosťou prístelky.                                       .
Hotel AquaCity Mountain View****                                                     .
patrí medzi najlepšie hotely vo svojej kategórii. Je zariadený v modernom a luxusnom štýle a zodpovedá požiadavkám aj tých najnáročnejších 
hostí. Každá zo 41 izieb hotela má vlastný balkón s výhľadom na panorámu Vysokých Tatier. K dispozícii sú 4 klimatizované apartmány a 37 
dvojlôžkových izieb.    

Ubytovanie počas konferencie si zabezpečuje každý účastník samostatne. 

          

hoteloch AquaCity Poprad

hoteloch AquaCity

Miesto konania
AquaCity Poprad
Stredisko doplnené luxusným hotelom a reštauráciou s jedinečným výhľadom na Vysoké Tatry je sebestačné vďaka využívaniu geotermálnej 
vody a slnečnej energie. Ako prvá spoločnosť v Strednej Európe získala certifikát Green Globe, jeden z najprísnejších štandardov za 
udržateľný rozvoj v cestovnom ruchu. V rokoch 2007 - 2008 bolo AquaCity Poprad vyhlásené za Najlepšie ekologické stredisko na svete 
v medzinárodnej súťaži World Travel Awards v kategórii "Worlds Leading Green Resort".                   .

Hlavnou atrakciou sú relaxačné bazény, ktoré ponúkajú celú škálu vodných a vzduchových masáží, vodné clony, 
perličkové ležadlá, zariadenie na umelé vlnobitie a ďalšie. Vďaka lokálnemu termálnemu prameňu a moderným technológiám s využitím UV 
filtrácie nájdete vo vonkajších bazénoch AquaCity kryštálovo čistú termálnu vodu.                               .

Humno Tatry, Tatranská Lomnica                                                   .
Nový unikátny viacúčelový objekt, prvý a jedinečný na Slovensku, s ponukou Ápres-ski baru, Reštaurácie, Cocktail Baru a DISCO clubu s 
kapacitou až 500 hostí, v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Zo stropu objektu visí "dolu hlavou" jedno z najväčších a najluxusnejších 
amerických áut - Cadillac Escalade roku výroby 2007, s 6,3l benzínovým motorom a pancierovaním. Tento automobil využila kráľovná popu 
Madonna počas svojho svetového Sticky and Sweet Turné. 
V tomto výnimočnom objekte sa bude konať večerný spoločenský program konferencie FM Camp 2014.  

1- lôžková izba

2- lôžková izba

82,50 EUR 66,75 EUR

Seasons***   Druh izby Riverside***

   105,00 EUR 89,25 EUR

Hotel AquaCity Mountain View ****
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http://www.aquacityhotel.sk/hotel-mountain-view-vysoke-tatry-poprad/


Partneri
Generálni partneri

Hlavní mediálni partneri

Partneri

Mediálni partneri

AMiREA



Návratka
Registrujte sa jednoduchšie a rýchlejšie na konferenciu FM Camp 2014 ONLINE priamo na webovej stránke

alebo vyplňte túto návratku

 

Meno, Priezvisko, Titul: 

Meno, Priezvisko, Titul:

Meno, Priezvisko, Titul:

Fakturačné údaje: 
Názov spoločnosti: 

Adresa spoločnosti:

IČO:                                                    IČ DPH:

Potvrdenie o úhrade:
Účastnícky poplatok vo výške …………….. EUR, uhradíme dňa ………………… z účtu číslo………………………….............…

na účtet / IBAN: SK14 0200 0000 0021 5510 4858, Variabilný symbol: 88 + VAŠE IČO : 88................................

Účastnícky poplatok: 
do 28. 03. 2014 -  90,00 EUR + 20% DPH = 108,00 EUR
od 29. 03. 2014 - 120,00 EUR + 20% DPH = 144,00 EUR
Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 3. 4. 2014 na účet organizátora CHASTIA s.r.o.
Variabilný symbol/Referencia platiteľa: 88 + VAŠE IČO
Číslo účtu / IBAN: SK14 0200 0000 0021 5510 4858
SWIFT: SUBASKBX

Ubytovanie počas konferencie si zabezpečuje každý účastník samostatne. 
Ak máte záujem o rezerváciu ubytovania v hoteloch AquaCity Poprad:

 

V prípade záujmu o Hotel AquaCity MountainView **** nás prosím kontaktujte. Počas konferencie (9. a 10. 4.) je hotel 
rezervovaný pre partnerov a prednášajúcich na konferencii.
Ceny izieb nájdete na našej stránke www.fmcamp.sk. Účastníkom konferencie je poskytnutá 25 % zľava zo štandardných 
cien.

Túto návratku pošlite na  e-mail:  info@chastia.com alebo na adresu spoločnosti CHASTIA s.r.o., Košická 68, 058 01 Poprad, 
fax: +421 52 77 31 249. 

Daňový doklad zašleme poštou po ukončení konferencie

....................................................
Podpis 

 www.fmcamp.sk

Hotel:                          Seasons***               Riverside***

Počet izieb (2 lôžka)

Počet izieb (1 lôžko)

9. 4. 2014 10. 4. 2014 9. 4. 2014 10. 4. 2014
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