Konferencia FM Camp 2014 – tlačová správa
POPRAD 22.04.2014 – V dňoch 10. a 11. 4. 2014 organizovali spoločnosti CHASTIA s.r.o., eFocus.sk
a TERMOKLIMA s.r.o. dvojdňovú odbornú konferenciu FM Camp 2014, ktorej hlavnou témou boli
prípadové štúdie z praxe a trendy vo Facility Managemente na Slovensku. V oblasti Facility
Managementu to bol prvý ročník konferencie, z pohľadu odborných kempov to bol už druhý ročník.
Organizátori konferencie a tiež prednášajúci spoločne skonštatovali, že vynikajúca účasť na konferencii
190 poslucháčov prekonala všetky doteraz organizované konferencie v oblasti Facility Managementu
na Slovensku!
Fotozáznam z konferencie nájdete na adrese www.fmcamp.sk/photogallery alebo na našej Facebook
stránke www.facebook.com/chastia.poprad/photos_albums.

www.fmcamp.sk
Táto konferencia bola pokračovaním minuloročnej úspešnej konferencie EnergyCamp 2013, ktorá bola
prvým ročníkom odborných „kempov“ vôbec, ktoré sa konajú na Slovensku – www.energycamp.sk.
Konferencia začala príjemným spoločným stretnutím a posedením všetkých partnerov konferencie
a prednášajúcich pri vynikajúcej ochutnávke vín Elesko s odborným výkladom už v stredu 9.4.2014, kde
sa upevnili neformálne vzťahy všetkých zúčastnených a najmä dôležitými piliermi začínajúcej
konferencie.
Odborný program (www.fmcamp.sk/program) sa začal vo štvrtok ráno 10.4.2014 v priestoroch
kongresového centra v luxusnom prostredí akvaparku AquaCity Poprad – www.aquacity.sk. Štvrtkové
prednášky boli rozdelené do dvoch tematických celkov. Prvou témou boli „Prípadové štúdie v oblasti
Facility Managementu na Slovensku“, ktoré moderoval riaditeľ divízie komplexnej správy
nehnuteľností v spoločnosti COFELY a.s., Ing. Peter Brestovanský. Druhou odbornou témou, ktorú
odborne viedol a moderoval šéfredaktor časopisu eFocus.sk, Ing. Jozef Šupšák, bola téma „IT vo Facility
Managemente“. Kvalitu prednášok dokazovalo množstvo otázok na prednášajúcich, najmä cez
prestávky mimo kongresovej sály.
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Aby konferencia nebola len čistou odbornou akciou, bol pre účastníkov pripravený veľmi bohatý
a pestrý večerný a nočný spoločenský program. Najprv, ako ochutnávku programu, návštevníci využili
prostredie akvaparku a spoločenský program začal v prenajatých najluxusnejších bazénoch komplexu
Blue Diamond I. a II. s vynikajúcimi miešanými drinkami.

Po bazénoch sa všetci účastníci presunuli do luxusnej reštaurácie a hudobného baru Humno Tatry
v Tatranskej Lomnici, kde sa konal hlavný večerný program. Najväčším prekvapením večera bolo
vystúpenie jedného z najlepších saxofonistov a jazzových hudobníkov na Slovensku – Mila Suchomela!
Meno Milo Suchomel patrí medzi renomované značky na slovenskej a európskej scéne. Milo Suchomel
sa predovšetkým predstavuje na európskych jazzových pódiách nielen ako kompetentný sólista, ale aj
ako skladateľ, hudobný aranžér a líder! Spolupracoval s mnohými hudobnými top elitami nielen doma,
ale aj v zahraničí. Okrem jazzu sa ako producent venuje aj pop music. Založil si komerčný band pod
názvom Milo Suchomel Band. (zdroj: www.milosuchomel.sk)

Po dlhej a veľmi pestrej večernej a nočnej zábave sa v piatok 11.4.2014 pokračovalo v odbornom
programe ďalej v sekcii „IT vo Facility Managemente“, kde najväčší rozruch vyvolali prednášky na tému
BIM – Building Information Model. Nasledovala tretia a nemenej dôležitá sekcia, moderovaná Ing.
Danielom Čurkom, PhD., vedúcim oddelenia energetických služieb v spoločnosti COFELY a.s., sekcia
„Energetický management vo Facility Managemente“.
Túto výnimočnú konferenciu uzatvorila exkurzia po exkluzívnom akvaparku AquaCity Poprad - od
termálneho vrtu, cez prevádzku akvaparku po vyhrievanie trávnika Národného tréningového centra
SFZ v Poprade. Bohužiaľ technologické priestory AquaCity Poprad boli uzatvorené pre prebiehajúcu
rozsiahlu rekonštrukciu.
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Veľmi radi by sme poďakovali všetkým účastníkom konferencie za účasť a veľmi vysoký záujem
o jednotlivé odborné sekcie a taktiež všetkým partnerom konferencie, bez ktorých by sa takáto
výnimočná akcia nikdy nemohla zorganizovať (www.fmcamp.sk/partners):

Generálni partneri:

 COFELY a.s.

 IBM Slovensko, spol. s r.o.

Hlavní mediálni partneri:


Vydavateľstvo JAGA GROUP s.r.o. – Časopisy Správa budov a TZB Haustechnik

Partneri:









CHASTIA s.r.o.
eFocus.sk
TERMOKLIMA s.r.o.
Amirea s.r.o.
AQUAPARK Poprad s.r.o.
BIM asociácia Slovensko
Bratislavská teplárenská a.s.
Danfoss spol. s r.o.









HomePro Správcovská s.r.o.
Microsoft Slovakia s.r.o.
ORIWIN s.r.o.
SENES spol. s r.o.
Siemens s.r.o.
Slovanet a.s.
Viessmann s.r.o.



TZBportál.sk

Mediálni partneri:


iDB Journal

Poslaním spoločnosti CHASTIA s.r.o. je vyvíjať a ponúkať inovatívne softvérové riešenia najmä pre
oblasť Facility Managementu. Súčasťou dodávok softvérových riešení sú aj služby v oblasti grafických
informačných systémov, zaobstaranie dát (zameranie skutkového stavu areálov, budov, TZB a pod.),
prípravu a spracovanie dát do elektronickej podoby a ich implementáciu do informačného systému
Chastia FM. Našim cieľom nie je iba dodávka software, ale samozrejmosťou je aj pomoc s nasadením
systému a jeho uvedením do každodenného života v spoločnostiach.

www.chastia.com
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