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Program konferencie
Štvrtok 28. 4. 2016
8:00 – 9:30 Registrácia účastníkov
9:30 – 9:45 Zahájenie konferencie
9:45 –12:50 Prípadové štúdie
Úloha FM spoločnosti počas rekonštrukcie nákupného centra Aupark
za plnej prevádzky • Ing. Brestovanský Peter • COFELY a. s.
Property management systém a implementácia špecializovaného SW
Ing. Váňa Přemysl • EUROVEA, a.s.
Praktické skúsenosti z výkonu FM v multifunkčnom centre
Ing. Nagy Peter • EUROVEA, a. s.
Vznik správcovskej spoločnosti s ohľadom na procesy, právny rámec
a chrbtovú kosť - software • JUDr. Mucha Lukáš • M-Market reality, s. r. o.
Ako môže C&W napomôcť vlastníkovi obchodného centra pri jeho
strategických rozhodnutiach • Ing. Souhrada Richard • Cushman & Wakefield 		
Property Services Slovakia, s.r.o.
EQ priestoru • Gečevský Marián, Hromada Branislav • IAM - Intelligent Area Management
12:50–14:00 Obed v reštaurácii High Tatras,
				 AquaCity Poprad
14:00–14:50 Prípadové štúdie
Zefektívnenie výroby a využitia stlačeného vzduchu vo výrobnom závode
Vaillant Industrial Slovakia, s. r. o. • Peter Milan • Vaillant Industrial Slovakia s. r. o.
Efektívne zvyšovanie hospodárnosti prevádzky VRV systémov klimatizácie
budov • Ing. Orovnický Vladimír • Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, s. r. o.
14:50–19:00 IT vo Facility Managemente
Využitie CAFM systému pre Property management
Ing. Stanek Igor • CHASTIA s. r. o.
Zhodnotenie súčasného stavu na Slovensku a aktuálna výzva BIM
pre oblasť FM • Ing. Funtík Tomáš, PhD. • BIM asociácia Slovensko
Využitie BIMu a BIM modelu pre FM • Ing. Baláž Miroslav, PhD. • M&P spol. s r. o.
BIM model a jeho praktické využitie pri správe budov
Ing. arch. Pasiar Michal • Acrea s. r. o.
Analýza prevádzky zdrojov tepla pomocou online nástrojov yzamer 		
dispečing a heat2go • Mgr. Izakovič Matúš • ESM YZAMER s. r. o.
Aj z hlúpej budovy urobíte múdru • Bechynský Štepán • Microsoft
Možnosti financovania projektov cez kreditnú linku Slovseff III a použitie
softwaru v energetickom managemente • Ing. Máček Robert • ENVIROS, s. r. o.
Paralelne bude prebiehať odborný seminár – v príprave.
19:00 – 20:30
				
21:00 – 01:00
				
				

Večera v reštaurácii High Tatras,
AquaCity Poprad
Spoločenský večer v bazénoch Blue 		
Sapphire, AquaCity Poprad – zábava, 		
občerstvenie, drinky

Piatok 29. 4. 2016
8:00 – 8:45 Registrácia účastníkov
8:45 –13:30 Energetický management
Energetický audit budov a/alebo certifikácia • Ing. Kosa Pavol • Národná 		
energetická spoločnosť, a. s.
Možnosti využitia Energetického manažmentu ako Podpornej energetickej
služby v komunálnej sfére • Ing. Lukošík Peter • CityEnergy s. r. o.
Energetický manažment miest a obcí • Ing. Orlovský Milan, MBA • KOOR, s. r. o.
Možnosti využitia komplexného softvérového riešenia pre Energetický
management v komunálnej sfére • Ing. Oravec Gabriel • CHASTIA s. r. o.

Projekt EPC pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho celku - predstavy verzus realita
Ing. Kertész Ľuboš • Veolia Energia Poprad, a.s.
Vyhodnotenie prevádzky za rok 2015 na projekte EPC Malacky
Ing. Čurka Daniel, PhD. • COFELY a. s.
EPC projekty v nemocniciach Svet zdravia • Mgr. Čarabová Andrea • Svet 		
zdravia, a. s. • Ing. Marada Miroslav, MBA • ENESA a. s.
Riešenie alternatívnych zdrojov v prevádzke TESCO Poprad a v Hoteli 		
Tenis vo Zvolene • Ing. Kuliaček Peter • Viessmann s. r. o.
Riešite problémy s vykurovaním alebo chladením?
Hečko Radim • IMI Hydronic Engineering
Paralelne bude prebiehať odborný seminár – v príprave.
14:00–15:00 Exkurzia vo výrobných priestoroch
				 TATRAVAGÓNKA, a. s. Poprad
Aktuálny program nájdete na stránke www.fmcamp.sk.

Registrácia účastníkov
Registrácie na konferenciu prebiehajú online, priamo na
web stránke

www.fmcamp.sk
Účastnícky poplatok:
do 17. 4. 2016

90,00 € + 20 % DPH = 108,00 €

od 18. 4. 2016

120,00 € + 20 % DPH = 144,00 €

Účastnícky poplatok uhraďte najneskôr do 22. 4. 2016
na účet organizátora CHASTIA, s. r. o.
Číslo účtu: SK72 1100 0000 0029 4801 3702
SWIFT:

TATRSKBX

Banka:

TATRA BANKA, a.s.

Variabilný symbol / Referencia platiteľa: 88 + VAŠE IČO
Daňový doklad vám bude zaslaný po uhradení účastníckeho poplatku.
Účastnícky poplatok nezahŕňa poplatok za ubytovanie.
Storno podmienky nájdete na www.fmcamp.sk

Rezervácia ubytovania

Ubytovanie počas konferencie vám veľmi radi zabezpečíme. Počas registrácie na konferenciu, si prosím, vyberte
hotel, dátumy a druh izby.
Ceny ubytovania nájdete na stránke www.fmcamp.sk.
Účastníkom konferencie je poskytnutá zľava 25 % zo
štandardných cien. Ubytovanie je potrebné zaplatiť priamo na recepcii hotela.
Prosíme, aby ste ohľadom ubytovania nekontaktovali
priamo recepciu hotelov AquaCity Poprad. Rezervácie
izieb sú realizované priamo našou spoločnosťou (online na www.fmcamp.sk).
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na telefónnom
čísle +421/52/426 10 10 alebo na info@fmcamp.sk.

Miesto konania

V priebehu konferencie je hotel rezervovaný pre partnerov
a prednášajúcich na konferencii.

Vo vodnom svete pod Tatrami, v aquaparku AquaCity
Poprad zažijete neopakovateľné chvíle po celý rok.
Spestrite si dovolenku či turistiku v Tatrách návštevou jedinečného komplexu, ktorý vám poskytne viac než len
oddych a relax pri vode. Nájdete v ňom 13 vnútorných
a vonkajších termálnych a relaxačných bazénov s celoročnou prevádzkou, 50 m krytý plavecký bazén, fitness
a spinning centrum, športový areál na plážový futbal a volejbal, piesočnú pláž s beach barom, 6 tobogánov a viac
ako 350 vodných atrakcií, hydromasáží, perličiek a vodných trysiek.
Ponuku dopĺňajú thajské a relaxačné masáže, beauty centrum, kryocentrum, detská škôlka, detské kútiky
a ihriská a novinkou je dvojpodlažné wellness centrum
Fire & Water Wellness & Spa.
Termálny Aquapark AquaCity Poprad
Termálne bazény fungujú na princípe získavania tepelnej
energie z rozsiahlych podzemných zásob geotermálnej
vody, ktoré sa nachádzajú pod úpätím Vysokých Tatier.
O tom, že sa oplatí navštíviť tento vysokohorský vodný
svet svedčia aj jeho rôzne ocenenia za udržanie najvyšších štandardov v oblasti životného prostredia.

Hotel Horizont Resort ****
je novinkou roka 2016 – nový zrekonštruovaný Hotel
Horizont Resort **** v Starej Lesnej s exkluzívnym wellnessom, s výhľadom na Tatry, novou kongresovou sálou,
reštauráciou a cognac barom, najväčším lákadlom však
určite bude vírivka VIP Sky Lounge priamo na streche hotela s privátnou atmosférou.

Ubytovanie

Relax v horúcej termálnej vode pod holým nebom. Celoročné vonkajšie bazény s teplotou od 30 do 38°C sú ideálnym miestom na oddych a uvoľnenie. Voda v nich pramení
z hĺbky 1300 m a obsahuje viac ako 20 rôznych minerálov
priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka.

Ak máte záujem o rezerváciu ubytovania v hoteloch
AquaCity Poprad, uveďte to počas registrácie na konferenciu priamo na www.fmcamp.sk.
Platba za ubytovanie sa realizuje priamo na recepcii hotelov – nie je súčasťou účastníckeho poplatku
na konferenciu.
Účastníkom konferencie FM Camp 2016 bude poskytnutá v hoteloch AquaCity zľava vo výške 25 %.
Zľava 25 % platí aj na ubytovanie v priebehu víkendu po
konferencii v termínoch 29. 4. 2016 – 1. 5. 2016 a vzťahuje
sa na všetky hotely AquaCity - Hotel Seasons ***, Hotel
Mountain View **** a Hotel Riverside ***.

Informácie o hoteloch

Vodný svet
AquaCity Poprad

Pod jednou strechou tohto unikátneho vodného sveta
nájdete kryté relaxačné termálne bazény Blue Sapphire
s chromoterapiou, ktoré sú unikátne nielen ponúkaným
rozsahom služieb, ale aj prínosom pri ochrane životného prostredia. Multimediálna 3D laserová show v týchto
bazénoch prinesie každý večer skvelú atmosféru. Vrcholom adrenalínovej zábavy v tomto vodnom raji sú 71 m
dlhý tobogán Čierna diera a 54 m dlhý tobogán Twister
s množstvom zákrut.
V týchto unikátnych bazénoch Blue Sapphire zažijete jedinečnú párty počas spoločenského večera konferencie
FM Camp 2016 s výnimočným hosťom ako vrcholom večera – nechajte sa prekvapiť.

Hotel AquaCity Seasons***
bol po svojom otvorení zvolený za hotel roka 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 štandardných 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.

Luxusné termálne bazény Blue Diamond s množstvom
vodných atrakcií, víriviek, masážnych trysiek a vodných
prúdov sú miestom pre dokonalý relax. Prežite pocit uvoľnenia a oddychu v nádherných priestoroch s dokonale
zladeným interiérom. V bazénoch Blue Diamond nájdete
aj vyhľadávaný vodný bar, kde si v príjemnej atmosfére
môžete vychutnať váš drink priamo v bazéne.

