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Vážení členovia,
ctená odborná verejnosť a sympatizanti.
Dovoľte mi, aby som sa Vám na prahu Nového roka 2021 prihovoril v mene Združenia pre podporu
obnovy bytových domov, ktoré vstupuje do 15. roka svojej existencie. Napriek pandemickej situácií,
ktorá od marca minulého roka paralyzuje spoločnosť, sme tu a radi by sme sa s Vami podelili o naše
plány v tomto roku.
V prvom rade by sme chceli nadviazať na úspešnú už 14. vedecko-odborná konferencia KOBD 2020,
na tému : Bezpečnosť a zdravie v domácnostiach, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19. – 20. 11. 2020.
Hlavným rozdielom oproti minulým rokom bolo to, že sa jednalo vôbec o prvú on-line konferenciu,
ktorú Zduženie pre podporu obnovy bytových domov organizovalo a to v spolupráci s audiovizuálnym
štúdiom Riverstream.
Práve pripravovaný Newsletter (odber noviniek) na našich stránkach je ďalším signálom toho, že
napriek zložitej situácií sa adaptujeme na nové podmienky, a chceme ostať s Vami pravidelne na
mesačnej báze v kontakte. Verím, že Vás budeme môcť informovať o našich aktivitách, predstavovať
našich členov, prezentovať najlepšie obnovené bytové domy, v neposlednom rade prinášať zaujímavé
informácie či už z odborného života, alebo pripravovanej legislatívy.
Naďalej chceme pokračovať v aktivitách, ktoré boli úspešné a robia dobré meno nášmu Združeniu,
súčasne prinášajú cenné informácie pre ich účastníkov. Už v najbližšom období nás čaká vyhodnotenie
súťaže o Najlepšie obnovený bytový dom, kde spolu so stavebnou sporiteľňou PSS, a.s., a
vydavateľstvom odborných časopisov V.O.Č., Vám predstavíme najlepšie realizácie za uplynulý rok.
Hlavným cieľom popri úspore energie je komplexnosť riešenia, architektonické stvárnenie bytového
domu, ale aj ekonomická návratnosť energeticky úsporných opatrení.
Súčasne každý štvrťrok v spolupráci s partnerskými správcovskými organizáciami, s ktorými sme
podpísali Memorandum o spolupráci, budeme organizovať regionálne semináre s cieľom transferu
know-how do rôznych oblastí Slovenska, súčasne s prezentovaním najnovších výrobkov, technológií
a pracovných postupov našich členov, s cieľom zabezpečiť pri obnove bytových domov najnovšie
požiadavky súvisiace s prechodom na tzv. budovy s takmer nulovou potrebou energie.
Záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie, že nám ostanete verní a že pri jubilejnom 15.ročníku
konferencie KOBD 2021 sa stretneme už osobne, preto si skúste už teraz zarezervovať termín
24. – 26.11.2020 v Tatrách Podbanskom v hoteli Permon.
Tešíme sa na Vašu osobnú účasť.
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