
Pozývame Vás na odborné semináre zamerané na problematiku

EFEKTÍVNEHO,  BEZPEČNÉHO A EKONOMICKÉHO 
BÝVANIA PRE KAŽDÉHO

 (Hrnčiarska č. 1770/69, 
www.prenasdom.sk alebo 

 (iba v pracovný deň 9 - 15 hod).

Prezencia účastníkov od 1430, začiatok prednášok od 1500 do 19    hod.

Seminár vo Vašom regióne sa uskutoční:

 
 k

r

DIN K NOVÉMU ČLENSTVU NA

JEDEN ROK BEZ POPLATKU

Akcia platí d
o

31. 12. 2014

www.prenasdom.sk

GENERÁLNY PARTNER:

PARTNERI:

  

Pre registrovaných je účasť
vrátane občerstvenia ZADARMO

16. 09. 2014 Púchov • Hotel Alexandra, Dvory 581/14B
17. 09. 2014 Nová Dubnica • Hotel Dynamic, Topoľná 2
18. 09. 2014 Bánovce nad Bebravou • Hotel Arkádia,                    
           Jesenského 561/3

00



Němec riaditeľ projek

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

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

Pre účasť na sympóziu je nutná
registrácia.

      Vážená pani, Vážený pán,

      dovoľte mi pozvať Vás na odborný seminár
“Efektívne, bezpečné a ekonomické bývanie pre 
každého”, ktorý je zameraný na revitalizáciu a 
rekonštrukciu bytového fondu.

Účasťou na seminári získate:

•  nové trendy a informácie v oblasti rekonštrukcie  
   a revitalizácie bytových domov,
•  prehľad produktov použiteľných pri rekonštrukcií,
•  informácie o úspore energií,
•  orientáciu a porozumenie legislatívy správy   
   bytových domov,
•  konzultácie na tému kanalizácie a rozvodov.

      V rámci seminára je pre poslucháčov pripravený 
priestor pre diskusiu a prezentáciu vlastných skúse-
ností. 

      Seminár je určený zástupcom bytových družstiev, 
spoločenstvám vlastníkov bytov, správcovským 
organizáciám, ale aj všetkým tým, ktorí sa chcú 
dozvedieť o danej problematike viac.

      Teším sa na stretnutie a verím, že Vám účasť na
seminári prinesie informácie o bezpečnom a príjem-
nom bývaní. 

Registrovať sa môžete :
•  registračným formulárom na www.prenasdom.sk
•  e-mailom na info@prenasdom.sk
   alebo
•  telefonicky na čísle 0911 452 368

Viac informácií o možnostiach obnovy a 
rekonštrukciách bytových domov nájdete na 

webových stránkach OZ Pre náš dom:
 

www.prenasdom.sk

ORIENTAČNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Registrácia poslucháčov

1. blok prednášok:
Privítanie
OZ Pre náš dom

Poistenie bytových domov
Union

Komunikácia v dome a medziľudské vzťahy
OZ Pre náš dom

2. blok prednášok:
Správa a legislatíva bytových domov v praxi
DOModern, s.r.o.

Financovanie obnovy bytových domov
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Kvalita vo svete vodovodných a kanalizačných potrubí
Rehau, s.r.o.

Zdroj tepla a teplej vody
Wolf, s.r.o.

Individuálna diskusia
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