
Pozývame Vás na odborné sympóziá, konané pod záštitou 
 MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR, 

zamerané na problematiku

REVITALIZÁCIE BYTOVÉHO FONDU

  
 

Účasť a občerstvenie sú pre prihlásených ZDARMA.

Darček pre každého účastníka sympózia.

 

www.bezpecny-domov.sk

www.prenasdom.sk

   

  

    
  

DIN k novému členstvu na 

jeden ro
k bez poplatku

akcia platí d
o 31.12.2014

HLAVNÝ PARTNER:

PARTNERI:

 21. 10. 2014 Zvolen, MSÚ Zvolen, Nám. Slobody 22 

22. 10. 2014 Prešov, Hotel Lineas, Budovateľská 14

23. 10. 2014 Bardejov, Hotel Artin, Fučíkova 25

 

  

    

  

Sympózium sa koná v spolupráci
s SBD Zvolen

Registrácia účastníkov od 830, prednášky od 900 do 1430 hod.

Registrácia účastníkov od 1330, prednášky od 1400 do 1900 hod.

Registrácia účastníkov od 1330, prednášky od 1400 do 1900 hod.



Podrobný program bude zverejnený týždeň pred konaním 
sympózia prostredníctvom, webových stránok  
www.prenasdom.sk

Informovať sa môžete aj telefonicky na čísle 0911 452 368.

Organizátor si vyhradzuje právo na presunutie, nahradanie či 
zrušenie sympózia a časový posun programu.

registrácia účastníkov

1. blok prednášok  

občerstvenie 

2. blok prednášok  

občerstvenie

3. blok prednášok 

ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

   Ing. Petr Němec
   riaditeľ projektu

Ing Petr Němec

Pre náš dom, o. z. 
Bojnická 18, 831 04 Bratislava 

e-mail: info@prenasdom.sk, tel.: 0911 452 368 
www.bezpecny-domov.sk, www.prenasdom.sk

     Vážená pani, Vážený pán,

   dovoľte, aby som Vás pozval na odborné sympóziá 
"Bezpečný domov" konané pod záštitou Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Sympóziá 
sa venujú problematike revitalizácie a rekonštrukcie 
bytových domov a bytov.

Cieľom sympózia je poskytnúť:
   komplexné a relevantné informácie o problematike       
   rekonštrukcie a revitalizácie bytového fondu,
   orientáciu v legislatíve,
   oboznámenie produktov z oblasti rekoštrukcie a 
   revitalizácie - obvodový plášť, výťahy, vodovody a
   kanalizácie, balkóny a lodžie, strechy a ďalšie iné,
   novinky v zabezpečovacej technike ako aj v oblasti 
   úverov, poistenia, a pod.,
   možnosť diskusie a konzultácie s profesionálmi v 
   danej oblasti a nové kontakty
   a príjemné prostredie a pohostenie.

  Sympóziá sú určené všetkým záujemcom z radov 
bytových družstiev, spoločenstvám vlastníkov bytov, 
správcovským  organizáciám a všetkým tým, ktorí majú 
záujem o získavanie nových informácií v danej oblasti.

Teším sa na stretnutie a verím, že Vám účasť na sympóziu 
prinesie informácie a inšpirácie pre Vaše bývanie.

Pre účasť na sympóziu je
potrebná registrácia 

Registrovať sa môžete prostredníctvom:
  prihlasovacieho formulára 
  na www.prenasdom.sk
  e-mailu na info@prenasdom.sk
  telefonicky na čísle 0911 452 368
  (v čase od 9:00-15:00)

zabezpečovacie systémy, správa domov
a legislatíva, energetické služby 

strechy, merače tepla,domová internetová nástenka
a členstvo OZ PND, praktické skúsenosti, záverečná diskusia 

a izolačné systémy, kanalizácia a rozvody


