Konferencia EnergyCamp 2015 – tlačová správa
POPRAD 12. 5. 2015 - V dňoch 23. a 24. 4. 2015 spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA
s.r.o. organizovali tretí ročník odborných kempov - dvojdňovú odbornú konferenciu EnergyCamp 2015.
Nosnou témou tohto ročníka boli prípadové štúdie o príprave a realizácii energetických stavieb,
novinkám z oblasti IT a skúsenosti z oblasti energetického manažmentu. Konferencia nadviazala na
úspešné dva predchádzajúce ročníky konferencie EnergyCamp 2013 a FM Camp 2014.
Tento rok sa môže konferencia pochváliť naozaj výbornou účasťou a to 240 poslucháčov, čím prekonala
obidva minulé ročníky odborných kempov. Z kapacitných dôvodov museli byť tento rok registrácie na
konferenciu už dva týždne pred akciou uzatvorené.
Fotozáznam z konferencie nájdete na adrese www.energycamp.sk/photogallery alebo na našej
Facebook stránke www.facebook.com/chastia.poprad/photos_albums.
Konferencia
svojim
programom
nadviazala na
dve
predchádzajúce
konferencie:
EnergyCamp 2013 - 170 účastníkov a FM Camp 2014 - 190 účastníkov. Organizátori veria, že tento
trend bude aj v nasledujúcich rokoch.

www.energycamp.sk
Konferencia sa tradične začala, už v podvečer oficiálneho štartu, upevnením aj neformálnych vzťahov
a to spoločnou večerou všetkých prednašajúcich, partnerov a organizátorov konferencie. Podobne ako
minulý rok pokračovalo toto stretnutie príjemným posedením spojeným s ochutnávkou vín.
Odborný program www.energycamp.sk/program bol tento rok tradične rozdelený do dvoch dní
a týmto programom nás sprevádzali Ing. Pavol Kosa (Národná energetická spoločnosť, a.s.) a Ing. Ján
Stanek (CHASTIA s.r.o., TERMOKLIMA s.r.o.).
Konferenciu otvoril vo štvrtok 23. 4. 2015, v priestoroch luxusného akvaparku AquaCity Poprad,
primátor Mesta Poprad - Ing. Jozef Švagerko. Vo svojom príhovore ocenil, že sa takáto veľká akcia koná
v Meste Poprad, dokonca v areáli a priestoroch AquaCity Poprad, ktorého je Mesto Poprad minoritným
spolumajiteľom. Tak ako aj organizátori konferencie je rád, že takýmto spôsobom spoločne
podporujeme kongresovú turistiku v Meste Poprad a regióne Vyskových Tatier.
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Štvrtkový odborný program bol rozdelený na tri hlavné časti. Prvou časťou boli témy z oblasti legislatívy
a financovania, druhou časťou prípadové študie a treťou MaR a IT technológie v oblasti
energetického manažmentu.

Vo štvrtok sa tradične konal spoločenský večer pri organizácii ktorého sa nedalo nevyužiť prostredia
skvelého akvaparku. Tento rok pre nás AquaCity Poprad pripravilo novinku v podobe úplne nového
vitálneho sveta "Fire & Water Wellness & Spa Centrum", ktoré je najväčším dvojpodlažným wellness
centrom v strednej Európe. Jeho plocha je viac ako 1590 m2. Otvorené bolo po prvý krát 3 týždne pred
konferenciou.

Počas spoločenského večera si mohli návštevníci konferencie užiť všetky atrakcie wellness centra a
taktiež 14 dlhého wellness baru! O zábavu sa postaralo množstvo tanečníc, a tiež hviezda večera speváčka a tanečnica Dáša Šarközyová alias Dasha Mamba.
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NOVÉ FIRE & WATER WELLNESS & SPA






najväčšie dvojpodlažné wellness centrum na Slovensku 1590 m2
vitálny svet plný kontrastov v znamení živlov ohňa a vody rozdelený na privátnu a párty zónu
privátny bazén, vírivky, 8 sáun a inhalácii (ceremoniálna sauna, soľná, mentolová, suchá, infra
sauna)
ľadová jaskyňa, oddychové a párty miestnosti s vodnými posteľami
14 m wellness bar s trendovou ponukou cocktailov

Po dlhom a náročnom večeri konferencia pokračovala už od 8.15 ráno aj v piatok poslednou
časťou energetický manažment. Veľmi kvalitný odborný program dokázal po krátkej noci zobudiť
väčšinu návštevníkov a sála bola naplnená už počas prvej prednášky.
Konferencia bola ukončená exkurziou v areáli spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. v meste Svit.
Návštevníkov previedol riaditeľ spoločnosti kogeneračnou teplárňou s centrálnou výrobou chladu z
tepla.
A nakoniec, počasie znovu nesklamalo!

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.energycamp.sk/partners):

Generálny partner:

 COFELY a.s.
Odborný garant:


Slovenská inovačná a energetická agentúra, Banská Bystrica

Špeciálny partner:


Mesto Poprad

Hlavní mediálni partneri:


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



Decon, spol. s r. o
Alfa Laval Slovakia s.r.o.

Partneri:










CHASTIA s.r.o.
TERMOKLIMA s.r.o.
AquaCity Poprad
APLI s.r.o.
DATATHERM spol. s r. o.
energomonitor s.r.o.
ESM YZAMER s.r.o.
FM Institute Slovakia, s.r.o.
Grundfos s.r.o.











Menert, s.r.o.
Microwell, spol. s r. o.
PAUFEX Prešov, s.r.o.
RWE Slovensko, s.r.o.
Slovanet, a.s.
STEFE SK, a.s.
TEXNET, s.r.o.
Veolia Energia Slovensko, 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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