Konferencia FM Camp 2016 – tlačová správa
POPRAD 22. 5. 2016 – V dňoch 28. a 29. 4. 2016 spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA
s.r.o. organizovali už štvrtý ročník odborných kempov - dvojdňovú odbornú konferenciu FM Camp
2016. Tohtoročnou témou boli opäť prípadové štúdie a trendy v oblasti Facility, Property a Energy
managementu na Slovensku. Konferencia nadviazala na tri úspešné predchádzajúce ročníky
konferencie EnergyCamp 2013, FM Camp 2014 a EnergyCamp 2015.
Tento rok sa môže konferencia opäť pochváliť naozaj výbornou účasťou a to 300 poslucháčov, čím
prekonala všetky predchádzajúce ročníky odborných kempov.
Fotozáznam z konferencie nájdete na adrese www.fmcamp.sk/photogallery alebo na našej Facebook
stránke www.facebook.com/chastia.poprad/photos_stream.
Konferencia svojim programom nadviazala na tri predchádzajúce konferencie: EnergyCamp 2013 - 170
účastníkov, FM Camp 2014 - 190 účastníkov a EnergyCamp 2015 - 240 účastníkov.

www.fmcamp.sk
Konferencia sa aj tento rok začala, už v podvečer oficiálneho štartu, upevnením aj neformálnych
vzťahov a to spoločnou večerou všetkých prednášajúcich, partnerov a organizátorov konferencie.
Podobne ako minulý rok pokračovalo toto stretnutie príjemným posedením spojeným so skvelou
degustáciou rumov.
Odborný program www.fmcamp.sk/program organizátori rozdelili do troch častí v priebehu 2 dní. Prvý
blok sa venoval prípadovým štúdiám v oblastiach Facility, Property a Energy managementu, druhý
blok IT technológiám a tiež IT trendom v oblasti FM/PM a EM. Tretí blok išiel do hĺbky energetického
managementu.
Konferenciu, tak ako aj minulý rok, otvoril vo štvrtok 28. 4. 2016 v priestoroch luxusného
akvaparku AquaCity Poprad, primátor Mesta Poprad - Ing. Jozef Švagerko. Predstavitelia Mesta Poprad
oceňujú a podporujú organizovanie takýchto zaujímavých akcií v meste a tiež práve v 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 Vysokých
Tatier.
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Vo štvrtok odborný program organizátori rozdelili do dvoch blokov. Prípadové štúdie a IT technológie
vo Facility, Property a Energy Managemente. Tento rok, po prvý krát, sa konferencia snažila priblížiť aj
témy Property Managementu a takýmto spôsobom zblížiť dva rozdelené svety – Facility a Property
managementu.

Spoločenský večer sa tentokrát konal v priestoroch luxusných bazénov Blue Sapphire, čím sa účastníci
konferencie mohli zabaviť priamo v priestoroch AquaCity Poprad. AquaCity Poprad je ideálnym
miestom nie len na odborné konferencie ale tiež aj na oddych a zábavu po konferencii.

Spoločenský večer sa konal na tému socializmu a retro zábavy. Veľmi zaujímavé bolo tiež vystúpenie
tanečných profesionálok z pole dance štúdia Upside down. Najväčšou hviezdou večera bolo vystúpenie
Mariána Čekovského so svojou kapelou (Marián Čekovský, Nataša Džunková, Martin Valihora, Štefan
Hundža a Marek Béreš).
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Po dlhom a náročnom večeri konferencia pokračovala už od 8.15 ráno aj v piatok poslednou
časťou energetický management. 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 fabriky TATRA VAGÓNKA, a.s.. Návštevníkov previedol
Ing. Marek Kasina, PhD., manažér oddelenia technickej prípravy výroby.
Ani tento rok nás počasie nesklamalo (aj keď večer pred konferenciou snežilo)!

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):

Generálny partner:

 ENGIE Services a.s.
Špeciálny partner:


Mesto Poprad

Hlavní partneri:



KOOR s.r.o.
Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, s.r.o.

Hlavní mediálni partneri:


Vydavateľstvo JAGA GROUP s.r.o. – Časopisy ASB, Správa budov a TZB Haustechnik
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Partneri:















CHASTIA s.r.o.
TERMOKLIMA s.r.o.
eFocus.sk
AquaCity Poprad
Acrea s.r.o.
AS Property, s.r.o.
BIM asociácia Slovensko
BK Service International, s.r.o.
Cushman & Wakefield Property
Services Slovakia, s.r.o.
ČEZ ESCO, a.s.
Danube Facility Services, s.r.o.
DATATHERM, spol. s r.o.
FM Institute Slovakia s. r. o.
IAM - Intelligent Area Management

















IMI Hydronic Engineering – Slovenská
republika
M&P spol s r.o.
Microsoft Slovakia s.r.o.
MM Aqua Swiss SK, s.r.o.
Oventrop
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
SlovSEFF III (ENVIROS, s. r. o.)
SOMAT Group a.s.
TEXNET s.r.o.
TLE s.r.o.
Veolia Energia Slovensko, a. s.
Viessmann, s.r.o.
Voith Industrial Services, s. r. o.
VÚB, a.s.
YMS, a. s.

Spolupracovali:





PRO GRUP, s.r.o.
Agentúra PRO-STAFF s.r.o.
CityEnergy s.r.o.
V.O.Č SLOVAKIA s.r.o.

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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