VIII. medzinárodná konferencia Komplexná obnova bytových domov 2014
Grand hotel Permon, Podbanské, 19.-21.11.2014

O konferencii
Združenie pre podporu obnovy bytových domov každoročne organizuje medzinárodnú
konferenciu Komplexná obnova bytových domov, ktorá sa stala v odbore stavebníctva
obľúbeným podujatím. Jedná sa o najväčšiu konferenciu tohto druhu na Slovensku. Tento
rok sa uskutoční jej 8. ročník a bude sa venovať téme „Od energetickej efektívnosti po
trvalú udržateľnosť“. Program konferencie bude opäť rozmanitý a na vysokej odbornej
úrovni. Hosťami budú odborníci z ministerstiev, univerzít, finančných inštitúcií a firiem
venujúcim sa všetkým oblastiam obnovy bytových domov. Vďaka tomu je konferencia
vynikajúcou platformou pre vzdelávanie a nadväzovanie nových obchodných vzťahov
a každoročne sa teší vysokému záujmu a účasti či už zo strany firiem ale najmä
správcovských spoločností, bytových družstiev, bytových podnikov a združení. Tento rok
k nám zavítajú aj hostia z Českej republiky, Rakúska či Poľska. Podrobný program, mená
prednášajúcich, témy a časový harmonogram konferencie nájdete v priloženej pozvánke.

Ubytovanie
Konferencia sa koná v Grand hotel Permon ****, kde bude zabezpečené aj ubytovanie pre

všetkých účastníkov ( ktorí majú o ubytovanie záujem ). Rezervácie v hoteli zabezpečujeme
my, ale poplatok si každý účastník, resp. vysielajúca organizácia hradí priamo na recepcii
hotela. Hotel ponúka ubytovanie štandardne v kvalitných dvojlôžkových izbách alebo v
trojlôžkových priestranných izbách a apartmánoch. Tento rok prešiel hotel čiastočnou
rekonštrukciou a rozšíril svoje ubytovacie kapacity aj o nový hotel Pieris ***. Veríme, že
táto zmena prinesie účastníkom ešte viac komfortu a spokojnosti.
Hotel Permon **** ponúka 133 izieb a apartmánov, ktoré disponujú kúpeľňou, WC, TV/LCD,
rádiom, telefónom, trezorom a mini barom s chladničkou a zabezpečia Vám nerušený pobyt
počas konferencie. Viac informácii nájdete na http://www.hotelpermon.sk/ubytovanie/
Hotel Pieris ***( patrí pod hotel Permon ) je nový, moderný a štýlový trojhviezdičkový hotel
s kapacitou 65 izieb. Komfortné izby a menšie apartmány ponúkajú atraktívny dizajn
a pohodlie. Viac informácii nájdete na http://www.podbanskeresort.sk/hotelpieris/fotogaleria/
Vzdialenosť medzi zariadeniami je len 5 minút a premáva medzi nimi pohodlná a pravidelná
kyvadlová doprava vo forme vláčika. Vaše auto tak môže ostať na parkovisku počas celého
pobytu  Raňajky sú podávané v oboch budovách a recepcia je k dispozícií taktiež v oboch
zariadeniach. Ubytovať sa tento rok môžete už od 11:00 hod!
Vzhľadom
na
kapacitu
hotela,
zabezpečujeme
ubytovanie štandardne
v
dvojlôžkových izbách ( týmto spôsobom bude ubytovaná väčšina účastníkov konferencie
) alebo apartmánoch. Pri vypĺňaní návratky nám prosím dajte vedieť meno spolubývajúceho
/ spolubývajúcej. V prípade, že ste jednotlivec, Vám ponúkame možnosť doubytovania
s iným účastníkom rovnakého pohlavia. Ak máte naopak záujem o samostatnú dvojlôžkovú
izbu, môžete si zaplatiť za obe lôžka na recepcii hotela. Počet dvojlôžkových izieb
obsadených len jednou osobou v hoteli Permon je však limitovaný. V hoteli Pieris je však
týchto izieb dostatok.
Pri snahe o čo najvyššiu transparentnosť budeme účastníkov umiestňovať najprv do hotela
Permon a následne do hotela Pieris podľa poradia doručených návratiek a zaplatených
konferenčných poplatkov. Obe možnosti ubytovania sú rovnako komfortné a patria pod
jeden hotel. Napriek tomu, že sa jedná o pracovnú cestu veríme, že sa budete počas Vášho
pobytu cítiť ako na dovolenke 

Zvýhodnené ceny ubytovania pre všetkých účastníkov konferencie:
Hotel Permon****
Osoba v 2 – lôžkovej izbe alebo apartmáne ( obsadená dvomi osobami ) : 45 eur / noc
Osoba v 2 – lôžkovej izbe ( obsadenej len jednou osobou ) : 82 eur / noc
Prístelka : 32 eur / noc
Hotel Pieris***:
Osoba v 2 – lôžkovej izbe alebo apartmáne ( obsadená dvomi osobami ) : 40 eur / noc
Osoba v 2 – lôžkovej izbe ( obsadenej len jednou osobou ) : 72 eur / noc
Prístelka : 25 eur / noc

Konferenčný poplatok a benefity
Konferenčný poplatok je vo výške 85 eur / osoba / 3 dni a zahŕňa: prenájom priestorov a
techniky, kúpeľný poplatok a stravovanie (2x obed, 2x večerný raut, 5x občerstvenie).
Obedy, večere a drobné občerstvenie budú podávané v hoteli Permon.
Po práci a vzdelávaní dobre padne aj relax a zábava, a tak ako bonus dostane zdarma každý
účastník 2x3-hodinový voľný vstup do AQUA + SAUNA Paradise. Navštíviť ho môžete počas
konferencie po 16:00 hod. Bazén je k dispozícii už od 7:00 hod.
Okrem toho, že na Vás čaká vynikajúci odborný program sa môžete tešiť aj na večerné rauty
s novým kultúrnym programom a veľa odborníkov a nadšencov komplexnej obnovy
bytových domov. Koniec koncov, kontakty sa pri dobrom jedle, vínku a v príjemnej
atmosfére nadväzujú ešte ľahšie 

Rezervácie
Keďže je o konferenciu každoročne vysoký záujem a snažíme sa o čo najväčšiu rozmanitosť
hostí, nastavili sme maximálny počet účastníkov reprezentujúcich 1 spoločnosť rsp. firmu na
4 osoby s výnimkou hlavného generálneho partnera a generálnych partnerov. Toto
obmedzenie sa tiež nevzťahuje na správcovské spoločnosti, bytové družstvá, SVB, či bytové
podniky – môžu sa konferencie zúčastniť v neobmedzenom počte.
Vyplnené návratky s menami účastníkov nám prosím zašlite v písomnej podobe najneskôr

do 11.11.2014 na Katarína Verešová veresova@obnova-domov.sk Prosím špecifikujte, či sa
konferencie zúčastníte na 1 alebo 2 noci. V tomto rozsahu Vám následne záväzne
rezervujeme ubytovanie. Ak preferujete konkrétneho spolubývajúceho, máte záujem
o doubytovanie alebo máte iné preferencie, napíšte nám a urobíme všetko pre to, aby sme
Vám mohli vyhovieť 

