
Bezpečné a úsporné bydlení v bytových domech

Pozvánka na odborný seminář 

Družstevní marketingové sdružení zve předsedy bytových družstev a SVJ  
na čtvrtý ročník odpoledního semináře „Bezpečné a úsporné bydlení  
v bytových domech“, který se uskuteční

17. září 2014 od 16 do 20 hodin v konferenčním 
centru hotelu Čechie, U Sluncové 618, Praha 8.

Přijďte se seznámit s novinkami, trendy a zkušenostmi pro plánování  
investic ve Vámi spravovaných domech. Představíme Vám nejnovější  
technologická řešení v oblasti požární ochrany a zabezpečení  
bytových domů. 

Dušan Balaja
I.RTN s.r.o.

Mgr. Martin Kroh
Družstevní marketingové 
sdružení Česká republika

„Ovládnutí nákladů 
na energie patří mezi 
nezbytné dovednosti 
moderního člověka.“

„Efektivní správa domů.“

Ing. František Bělka
JIS, spol. s r.o.

„První krok ke skutečné-
mu bezpečí jsou kvalitní 
dveře.“

Josef Tuhý
Siemens, s.r.o.

„Investice do ochrany 
a zabezpečení se vrací 
každý den.“

Ing. Bc. Pavel Maďar
Pražská teplárenská a.s.

Veronika Poulová
BELSTAV CZ, s.r.o.

Pavel Skopec
OTIS a.s.

„Bezpečné teplo pro  
Vaše domovy.“

„Stavíme  
na zkušenostech.“

„Zakladatel výtahového 
průmyslu přináší na trh 
nový styl služeb pro 
zákazníky.“

Mgr. Jiří Půlpytel
BASF Stavební hmoty  
Česká republika s.r.o.

„Chytrá řešení zvyšují 
požární bezpečnost.“

Družstevní marketingové sdružení Česká republika (DMS) je sdružení 
deseti bytových družstev (SBD Praha, SBD Pokrok, SBD Stavbař, SBD Rozvoj, 
SBD Zahradní Město, SBD Nový domov, BD Pragostav, SBD Severní město, LBD 
Praha 3 a SBD Praha 8), které vzniklo v roce 2003, a nyní jeho členové zajišťují 
správu cca 100 000 jednotek. Hlavním posláním DMS je koordinace aktivit 
členských družstev při zajišťování správy bytů a umožnění jejich efektivní 
účasti při přípravě legislativy pro oblast bydlení.

Odborný garant:

Účast na semináři je zdarma. Vzhledem ke kapacitě sálu Vás žádáme  
o včasnou registraci přes on-line registrační formulář.

Uzávěrka registrací je 15. září 2014 nebo do vyčerpání kapacity sálu.

Více informací naleznete také na www.bezpecny-usporny-dum.cz

Technologický partner:

Přijďte se přesvědčit, že i Váš dům může být bezpečný a úsporný.

Registrujte se na seminář na ZDE.

www.jis.cz

Program:
16:00 – 16:10 Úvodní slovo 

Martin Kroh, DMS

16:10 – 16:35 Řešení požární bezpečnosti a bezpečnosti 
osob v bytových domech  
Josef Tuhý, Siemens

16:35 – 16:55 Bezpečné vchodové dveře a vstupní portály 
František Bělka, JIS

16:55 – 17:15 Požarní bezpečnost zateplovacích systémů  
a specifická řešení 
Jiří Půlpytel, BASF

17:15 – 17:35 Rekonstrukce domu.  
Nezapomeňte na požární bezpečnost! 
Veronika Poulová, BELSTAV

17:35 – 18:10 přestávka

18:10 – 18:30 Služby a produkty OTIS a.s. 
Pavel Skopec, Otis

18:30 – 18:50 PT a smluvní vztahy 
Pavel Maďar, Pražská teplárenská

18:50 – 19:10 Horké téma tohoto roku – měření a rozúčtování 
Dušan Balaja, I.RTN

19:10 – 19:30 Správa bytových domů 
Martin Kroh, DMS

19:30 – 20:00 Závěr a losování hodnotných cen 
Martin Kroh, DMS

Pod záštitou:


