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smart buildings – Chytré
budovy
Jedna z najvýznamnejších osobností novodobej svetovej architektúry Le Corbusier raz povedal, že dom je stroj
na bývanie. Už v prvej polovici minulého storočia mu bolo jasné, že vytvárame umelý priestor pre naše aktivity,
či už hovoríme o bývaní, práci alebo oddychu. A že nejde iba o priestor ako taký, ale o jeho obsluhu, správne
fungovanie a dostupnosť všetkého, čo pre kvalitný život potrebujeme.

Dnes hovoríme o facility managemente, o riadení podporných proce-
sov, napĺňaní našich každodenných potrieb. Alebo inak. Lepšie rozu-
mieme pojmu priestor a jeho obsluha. Vytváraniu prostredia, komfort-
ného, zdravého, vhodného pre našu prácu. Takého, ktorý myslí za nás
a vopred má pripravené riešenia našich vedľajších, nepodstaných a na-
priek tomu často tak otravných, a teda zaťažujúcich problémov ako sú
smeti, čistota, teplo, chlad, vzduch, svetlo, voda, jedlo, relax, interakcie,
zasadačky, súkromie, telefonovanie, pripojenie, kopírovanie, tlač, us-
kladňovanie dokumentov… Otravné sú hlavne vtedy, keď nefungujú.

Chytré budovy na programe konferenCie
Priestor predsa nemôže myslieť. Ale ani telefón vlastne nemyslí a volá-
me ho „smart“ – chytrý. Máme už chytré budovy, teda aj chytrý pries-
tor a určite sa uchytí aj chytrý facility management. O čom sa architek-
tom v minulom storočí ani nesnívalo, je dnes realitou. Informačné
technológie nám umožňujú pozbierať obrovské kvantá informácií, vy-
znať sa v nich, vybrať z nich špecifické veci pre konkrétne potreby a ich
prostredníctvom zabezpečiť riešenia. Chytrá budova dnes neznamená
iba riadenie jej technických zariadení. Chytrá budova vie, že sme prišli
autom do garáže, naviguje nás k voľnému parkovaciemu miestu, pri-
praví nám denný program, vie kde, kedy a s kým máme dnes stretnu-
tia, vie aké zariadenia k tomu potrebujeme. Vytlačí a doručí nám
k tomu potrebné materály, pripraví občerstvenie na rokovania, na čas,
ktorý chceme pracovať, nám vyberie jeden z voľných pracovných sto-
lov. Dokonca vie, akú teplotu prostredia preferujeme a upraví tak kúre-
nie alebo chladenie. Je to inteligentný dom? Alebo facility manager?
Je úplne jedno, či hovoríme o chytrej budove, chytrom facility mana-
gemente alebo chytrej „hospodárskej správe“. Vždy je to iba o vytvára-
ní príjemného a priateľského prostredia pre prácu a každodenný ži-
vot. Práve toto je téma tohtoročnej konferencie Dni Facility manage-
mentu 2016, ktoré organizuje Slovenská asociácia facility manage-

mentu (SAFM) v dňoch 24. a 25. mája v priestoroch Grand hotela 
Pressburg v Bratislave. Cieľom konferencie je obrátiť pozornosť kľúčo-
vých managerov firiem na dopad prostredia na výkon pracovníkov,
ich tvorivosť, inovatívnosť a vplyv, akým priestor, jeho kvalita a obslu-
ha pôsobí. Nejde iba o kancelársky priestor. Aj v priemysle a iných od-
vetviach pracujú ľudia a majú svoje potreby, pohybujú sa v nejakom
priestore. Vo svete už dávnejšie silne znie pojem „workplace solution“,
riešenie pracovného miesta a prostredia a väčšinou sa okrem zvýšenia
produktivity a výkonnosti spája aj so spoločenskou zodpovednosťou

firmy voči svojim zamestnancom. Okrem toho má konferencia pouká-
zať aj na inovatívne a moderné IT nástroje, ktoré pomähajú pri týchto
úlohách, ba dokonca sa to bez nich ani nedá realizovať. 

Viac informácií o konferencii nájdete na www.safm.sk alebo na
www.informslovakia.sk.
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