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SAFM reprezentuje a presadzuje záujmy členov asociácie pre oblasť Facility managementu. Rozhodujúcou
mierou vplývame na koordinovanie legislatívneho procesu v Európskej únii a rozvíjame svoje partnerstvá
prostredníctvom medzinárodnej siete EuroFM. Zabezpečujeme výmenu informácií, skúseností a knowhow medzi odborníkmi, a to i na medzinárodnej úrovni.
Činnosť Slovenskej asociácie facility managementu je daná poslaním organizácie a cieľmi. Je primárne
zameraná na podporu vzdelávania našich členov, výmenu know how a vzájomnú odbornú komunikáciu.
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Potrebujete sa zlepšiť v oblasti projektového managementu?
Máte pocit, že Vaším projektom
chýba efektivita v dôsledku zlého
nastavenia?

MÁME PRE VÁS RIEŠENIE.
Spoločnosť COMM-PASS v spolupráci so SAFM ponúka rozvojový workshop PROJEKTOVÝ
MANAŽMENT PRE FACILITY MANAGEMENT.

inzercia_165x115_BE-Service_F.indd 1

12.07.2019 16:43:26

Tento unikátny workshop je zameraný predovšetkým na aplikáciu projektového manažmentu
pri riešení konkrétnych projektov
z oblasti facility managementu.
Po jeho absolvovaní budú účastníci vnímať projektovú prácu
v súvislostiach a osvoja si tak realizáciu projektov od jeho inicializácie až po ukončenie.
Vzájomné pochopenie očakávaní
a presné definovanie plánovaných projektových výstupov vedú
k lepšej pracovnej atmosfére,
k zníženiu stresu a k eliminácii
možných chýb pri jeho realizácii.
Naučíme Vás ako presne určiť
projektové ciele a tým vytvoriť „projekt na mieru“. Presné
definovanie úvodného zadania
sa neskôr odzrkadlí v poklese
konkrétnych finančných ukazovateľov. Úspešným riadením
projektového manažmentu je
možné docieliť konkrétne finančné úspory, a to prostredníctvom identifikácie projektových

rizík a systematickým prístupom,
ktorý vedie k eliminácii možných
náročných situácií.
Ukážeme Vám, ako skrátiť čas
a znížiť alokované náklady na
projekte prostredníctvom efektívnejšieho a prehľadnejšieho
systému plánovania a aplikáciou
nástrojov ako „Work breakdown
structure“, Ganttovho diagram.
Účastníci si tak budú môcť sami
vytvoriť a obhájiť prehľadný rozpočet, ktorý im pomôže mať nákladovosť projektu pod kontrolou, a to počas celej realizácie.
Z pohľadu projektovej adminis-

„Úspech projektu patrí
všetkým, neúspech iba
projektovému
manažérovi.“

Vás im predchádzať. Prevedieme
Vás procesom správnej komunikácie a projektovým marketingom, ktoré dokážu zvýšiť pozitívne vnímanie projektu.

Projektový manažment pre
Facility management ponúka:
› Systematický pohľad na ria›
›
›
›
›
›

tratívy a reportingu sú veľkým prínosom práve vedomosti o ukončení a odovzdaní projektu, ktoré
môžu viesť k zjednodušeniu celého procesu. Práve preto Vám
ukážeme spôsob kvalitnejšieho
odovzdania projektu užívateľovi
/ zadávateľovi. Zdieľanie skúseností vo forme „lessons learned“
je cenným vkladom pre plánovanie budúcich projektov a rozvoj
talentov spoločnosti.
Na základe reálnych skúseností
Vás oboznámime s najčastejšími
projektovými chybami a naučíme

denie „facility management“
projektov
Efektívnejšia správa a manažment budov a zariadení
Znižovanie nákladov na správu manažmentu budov a zariadení
Aplikácia nových trendov
v tvorbe „Human friendly“
pracovného prostredia
Zjednodušenie a sprehľadnenie práce facility tímov
Oboznámenie sa s top trendami PM v oblasti FM
„Vitality management“ a „Najnovšie výskumy mozgu“ pre
efektívnejšiu prácu

Osvojte si základné princípy ako
efektívnejšie pracovať v rámci
projektu a získajte tak podporu
vedenia pre svoje aktivity. Eliminujte najčastejšie chyby v projektovom manažmente a naučte sa
im predchádzať. Zvoľte vhodný
spôsob, ako správne komunikovať s tímom, dodávateľmi a zákazníkmi, čím narastie zákaznícka
spokojnosť, ktorá vedie predovšetkým k budovaniu pozitívneho
mena firmy.

www.safm.sk
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Analytický komentár a rozhovor

Analytický komentár a rozhovor
s RNDr. Jozefom Mihálom
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Interview s expertom

Interview s expertom

RNDr. Jozef Mihál
					18.03.1965 narodený v Nitre

					1983 – 1988 Matematicko-Fyzikálna fakulta Univerzity Komenského – RNDr.
					1990 – 2006 Spoločník - analytik pre personalistické a mzdové podsystémy, 		
					
AURUS s.r.o. – informačné systémy
					2003 – súčasnosť Lektorská činnosť - publikovanie a prednášanie na témy 		
					
pracovného práva, sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu
					2007– súčasnosť majiteľ RELIA s.r.o. podnikové a ekonomické poradenstvo
					2005 – 2006 externý poradca ministra zdravotníctva SR pre reformu zákona 		
					
o zdravotnom poistení a systém ročného zúčtovania poistného na 			
					verejné zdravotné poistenie
					2010 - 2012 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
					2018 spoluzakladateľ strany SPOLU – občianska demokracia

Oblasť Facility managementu v posledných rokoch prešla podobným vývojom ako slovenská
ekonomika a trh práce. Nárast miezd, obmedzená dostupnosť pracovnej sily, stále problematická byrokracia a na druhej strane stále vysoká miera dlhodobo nezamestnaných. Podľa
prieskumu našej spoločnosti (IC Consulting) medzi poskytovateľmi FM služieb, veľké percento
poskytovateľov dokonca muselo odmietnuť niektoré zákazky z nedostatku pracovných síl. Ako
vnímate momentálnu situáciu Vy?
Daný stav je výsledkom pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky, za ktorý by sme mali byť radi, pretože v
konečnom dôsledku znamená, že ľudia lepšie zarábajú, ľahšie získavajú zamestnanie a lepší plat a to aj tí,
ktorí nemajú práve top kvalifikáciu. Práve v FM biznise je podiel nízko kvalifikovaných ľudí pomerne vysoký
a som úprimne rád, že títo ľudia zarábajú v čistom viac, pretože ich príjmy sú v každom prípade na dolnej
hranici príjmového segmentu. Samozrejme zákazníci sú na túto tému a ceny služieb určite citliví a nepríjemne
prekvapení, že tu zrejme dochádza k rastu ponúkaných cien, ktorý je vyvolaný rastom platov. Ale inak sa
potrební zamestnanci nedajú získať, resp. odchádzajú potom za lepšími ponukami. Taký je jednoducho momentálny trend na Slovensku, je to vývoj, ktorý je v zásade zdravý a segment FM sa s tým musí vedieť vyrovnať.
Takže nepovažujete za potrebné zjemnenie legislatívy / pravidiel v zákonníku práce v prospech
zamestnávateľov, príp. čo si myslíte o daňovo-sociálnom zaťažení na Slovensku?
Keď sa ma spýtate ako politika, ktorý má určitý názor a riešenie, tak Vám ich samozrejme rád poviem.
Jedna vec je, pomerne veľmi prudko sa zvyšuje minimálna mzda, cca. 10% ročne, čo nekopíruje rast
miezd ako takých, ale je vyšší ako rast priemernej mzdy, čo je proti záujmu asociácie, ktorú zastupujete.
Myslím si, že rast minimálnej mzdy by samozrejme mohol byť miernejší, pretože to spôsobuje rôzne otrasy, na
ktoré trh práce nie je celkom pripravený, dôsledkom čoho vznikajú aj problémy, ktoré má segment FM. Mám
za to, že rast miezd vo výsledku zamestnanci vnímajú ako to, čo im „pristane na účte“, pre nich je dôležitá
čistá mzda. Čiže čo vyčítam súčasnej vládnej politike a čo by som robil inak je to, že rast minimálnej mzdy
samozrejme musí byť, mohol by byť však miernejší, ak by sa vláda a štátny rozpočet zriekli časti benefitov,
ktoré z toho rastu majú. Systém je totiž nastavený tak, že v prípade zvýšenia minimálnej mzdy si štát vyberie
na vyšších daniach a odvodoch na sociálne a zdravotné poistenie 50% z tohto zvýšenia, čo značí nesprávne
nastavenie daňovo-odvodového mechanizmu. Ako politik presadzujem to, aby sa znížili dane a najmä

zdravotné odvody najslabšie zarábajúcim skupinám obyvateľstva, výsledkom čoho bude vyššia čistá
mzda zamestnancov bez rastúcich nákladov zamestnávateľov.
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Regionálne disparity taktiež významne ovplyvňujú životnú úroveň obyvateľstva, ako vnímate
Vy regionálne rozdiely na Slovensku?
Veľké regionálne rozdiely sú ďalším problémom. Život v Bratislave je niečo úplne iné ako život na východe
Slovenska alebo na Gemeri. To sa prejavuje aj na platových rozdieloch. Ak je zákonom centrálne diktovaná
minimálna mzda tak, že ju bratislavský región bez problémov unesie, pretože mzdy sú tu aj tak vyššie, a
na východe naopak veľmi poškodzuje akýkoľvek biznis a najmä ten, ktorý je postavený na menej kvalifikovanej práci, tak ako politik hovorím, že je nutné sa nad danou situáciou zamyslieť aj na regionálnom princípe.
Týmto by som sa vlastne vrátil k tomu, čo som povedal predtým, že znižovanie daní a odvodov by malo byť
výraznejšie v prospech zamestnancov i zamestnávateľov predovšetkým v chudobnejších regiónoch, kde je
nižšia mzdová úroveň a vyššia nezamestnanosť. Prudkým zvyšovaním minimálnej mzdy a tým pádom prudkým rastom celkových mzdových nákladov zamestnávateľov totiž môže dôjsť a aj dochádza k prepúšťaniu.
Možno očakávať, že firmy nahradia pre nich drahého zamestnanca automatizovanými mechanizmami alebo
bude dochádzať k zvýšenému prílivu zamestnancov z tých tretích krajín, ktorí sú o čosi lacnejší. Keďže vládna
politika by mala byť vyvážená a pamätať aj na regionálne rozdiely, mala by byť dostatočne ohľaduplná i voči
slabšie zarábajúcim. Takže daňovo-odvodové zaťaženie nie je vhodne nastavené a nemôže s tým urobiť nič ani
zamestnávateľ, ani samotný zamestnanec, tam musí zasiahnuť politik a systém nastaviť rozumnejšie.
Treba však dodať, že systémové nastavenia štátu pre uľahčenie vstupu zamestnancov do pracovného pomeru
v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou sú zakotvené už aj v súčasnej legislatíve, ale sú tak byrokraticky
komplikované, že ich väčšina zamestnávateľov radšej nevyužíva. Existuje napríklad možnosť zamestnať dlhodobo nezamestnaného tak, že rok za neho zamestnávateľ nemusí platiť odvody. Táto možnosť je v zákone o
sociálnom zdravotnom poistení už asi 7 alebo 8 rokov, ale zamestnávatelia ju nevyužívajú, pretože so sebou
prináša iné nevýhody. Nie je to nastavené tak dobre, ako by to mohlo byť. V zdravotnom poistení máme ďalej
odpočítateľnú položku, ktorá bola zavedená v roku 2015 a pomohlo to zvyšovaniu zamestnanosti. Na tento
inštitút sa však pozabudlo, vláda ho prestala podporovať, no myslím si, že by sme sa k nemu mali zase vrátiť.
V nadväznosti na predchádzajúcu otázku by sme sa chceli opýtať na Váš názor na koncept regionálneho nastavenia minimálnej mzdy?
My máme v programe, hovorím za koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu, jednu jednotnú minimálnu mzdu,
čiže tú nechceme rozlišovať podľa regiónov, ale máme prísľub, že sa pozrieme práve na daňovo-odvodové
zaťaženie rozdielne v závislosti od regiónu. To znamená, že zvýhodníme nižšími daňami a nižšími odvodmi
práve zamestnancov a zamestnávateľov, napríklad na východe Slovenska.
V úvode sme už spomínali problematiku nedostatku voľných pracovných síl. Myslíte si, že
prípadné otvorenie a liberalizácia pracovného trhu by mohla byť riešením?
To je veľmi citlivá otázka a trošku podrobnejšie na ňu odpoviem. Problém vidím predovšetkým v zamestnávaní cez agentúry dočasného zamestnávania, ktoré sem vozia ľudí z tretích krajín, pretože sa v tomto
prípade stretávajú dva zlé systémové prvky naraz.
Po prvé, cudzincom sa nahrádza práca nášho zamestnanca, ktorý by danú prácu mohol získať, len zamestnávateľ by možno musel mierne zvýšiť plat na danej pozícii, alebo by sa zmenilo daňovo-odvodové zaťaženie.
Druhým problémom sú samotné agentúry, pri všetkej úcte k agentúram, ktoré si svoju prácu robia férovo a v
súlade so zákonmi. V praxi sa skôr stretávame s tým, že agentúrne zamestnanie naozaj veľmi znevýhodňuje
ľudí, ktorí sú takýmto spôsobom zamestnaní.
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Takže, ak už aj máme dovoliť zamestnávanie cudzincov a nechceme ho firmám veľmi komplikovať najmä v tých
regiónoch, kde je nízka nezamestnanosť, a kde je naozaj objektívny problém nájsť slovenského zamestnanca,
tak nie cez agentúry. Túto možnosť by som zrušil.
Na druhej strane by slovenské firmy mali mať možnosť zamestnať ľudí z tretích krajín, až keď dostatočne preukážu, že vyvinuli naozaj snahu na získanie zamestnancov na Slovensku, že dali dostatočnú platovú ponuku potenciálnym slovenským zamestnancom, a až keď ju tí odmietli, tak vtedy by mali mať firmy možnosť zamestnať osoby z tretích krajín. Takéto opatrenie systémovo v našej legislatíve chýba a daná úprava by znamenala
nepriamy tlak na rast miezd pre Slovákov. Ako slovenský politik by som rád podporil zamestnávanie ľudí,
ktorí žijú a pracujú na Slovensku. Samozrejme je tento môj názor v rozpore so záujmami niektorých zamestnávateľov, ktorí by najradšej zamestnávali menej náročných ľudí z tretích krajín, čo by pre nich predstavovalo
najnižšie náklady na zamestnávanie. Som prioritne za zamestnávanie Slovákov, aj keby to malo znamenať
vyššiu cenu práce. Firmy by sa s tým museli vyrovnať, buď by zamestnávateľ našiel rezervy, alebo by znížil svoj
zisk, prípadne by zvýšil cenu za ponúkané služby. Ak by sa firma na trhu neudržala, zamestnanec by prešiel k
takému zamestnávateľovi, ktorý by mu vedel splniť súčasné mzdové nároky.
Okrem toho, aj pokiaľ ide o samotné zamestnávanie cudzincov, tak Slovensko je vlastne rozdelené podľa
zákona na dve polovice, podľa toho či je nezamestnanosť v danom regióne pod 5% alebo nad 5%. Pokiaľ je to
okres, kde je nezamestnanosť pod 5%, tak tam zamestnáte cudzinca pomerne veľmi jednoducho a dokonca aj
cez agentúru. Pokiaľ je nezamestnanosť v regióne vyššia ako 5%, tak tam je zamestnanie osôb z tretích krajín
nadpriemerne komplikované. Tento systém, ktorý vláda pred 2-3 rokmi zaviedla, by bolo možno vhodné prehodnotiť, pretože síce v niečom pomáha, no v určitých prípadoch vhodne nastavený nie je.
A aký je Váš názor na zjemnenie pravidiel v zákonníku práce v prospech zamestnávateľov? Je
dobré riešiť príplatky za prácu v noci a cez víkend tak, ako je tomu dnes v zákonníku práce?
Som liberálny politik, to znamená, že pokiaľ je to možné, nechajme to na trh. Otázka trhu práce je citlivá
otázka. Nejde o bežný trh, takže samozrejme, zákonník práce má svoj zmysel, ale myslím si, že nastavenie povinných príplatkov, tak ako ho vnímame dnes, spolu s naviazaním na inštitút minimálnej mzdy je jednoducho
neprimerané, zužuje priestor na vyjednávanie medzi odbormi a zamestnávateľmi, prípadne individuálnymi
zamestnancami a zamestnávateľmi, na to aby si vybojovali naozaj také mzdové odmeňovanie a také nastavenie systému, aké je pre nich najvýhodnejšie.
Zoberme do úvahy napríklad rekreačné poukazy. Niekto povie, že išlo o výbornú reformu, ktorá zvýšila záujem o slovenský turistický ruch. No zvýšil sa tak, že dnes neviete nájsť miesto v hoteli, hotely sú drahšie, a
možno hotelieri aj zdvihli platy svojim zamestnancom, ale toto opatrenie vyslovene pokrivilo napríklad odmeňovanie. Zamestnávatelia musia počítať s tým, že tých 200-250 eur, ktoré možno plánovali dať zamestnancovi vo forme odmeny, mu nemôžu teraz vyplatiť, pretože pokiaľ majú udržať mzdové náklady na konkurencieschopnej úrovni, tak si tieto prostriedky musia nechať ako rezervu na rekreačný poukaz, na ktorý má dnes
zamestnanec nárok.
Opatrenia, ktoré robí súčasná vládna koalícia zabíjajú trh práce a deformujú ho. Ide o zbytočné direktívy,
daňové úľavy a zbytočnú byrokraciu pre zamestnávateľov, čo nepriamo predstavuje ďalšie náklady, ktoré
namiesto do miezd idú na plat účtovníkov. Som za jednoduchý systém, za čo najnižšie dane a odvody a
som aj za zvýhodnenie tých, ktorí zarábajú minimálnu mzdu. Hlavne som však za lepšie školstvo a lepšie
vzdelávanie, pretože slabá kvalita zamestnanca ho predurčuje k takým pracovným príležitostiam, ktoré sú
prirodzene ohodnotené niekde na úrovni minimálnej mzdy.
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So staršími ročníkmi už možno nič neurobíme, ale dôležité je, aby mladšia alebo aj stredná generácia mali
dobré vzdelanie, aby mali možnosť sa s podporou štátu preškoliť, lebo dobré vzdelanie je základom pre dobré
finančné ohodnotenie.
Podľa nášho prieskumu plánuje viac ako 81 % zamestnávateľov prijať, resp. zvýšiť celkový
počet zamestnancov vo svojej firme o viac ako 2 % a 36,4 % zamestnávateľov dokonca o viac
ako 8 %. Kde by ste odporúčali hľadať daných zamestnancov, resp. súhlasíte s tvrdením, že
daná situácia limituje potenciál rastu slovenskej ekonomiky?
Veľká časť slovenských zamestnávateľov má dostatok zákaziek a na to, aby ich naplnili, potrebujú nových
zamestnancov, čo následne vyvoláva aj platovú vojnu na trhu práce. Zároveň je nezamestnanosť minimálne
na polovici Slovenska prakticky nulová, čiže je to o „ukradnutí“ zamestnanca lepším platom z inej firmy.
Tento stav nie je ničím novým, je to proces, ktorý registrujeme možno 2-3 roky. V súčasnosti je už situácia možno vyhrotená, pretože trh práce je naozaj vyčerpaný a skutočne prebieha platová vojna, pričom mzdy veľmi
prudko rastú. Výsledkom môže byť, že ekonomický rozmach, ktorý tu v posledných rokoch bol sa zabrzdí a
ekonomika sa ochladí. Nemôžeme byť úplní optimisti a myslieť si, že rast potrvá večne.
V posledných rokoch však sledujeme, že na Slovensku podnikajú aj zamestnávatelia, alebo firmy, ktoré nie
sú schopné získať si zamestnanca dobrou platovou ponukou alebo veľmi zaujímavými výhodami sociálneho charakteru. Tieto firmy neprežijú, resp. nebudú v blízkej budúcnosti schopné ďalšieho rozvoja, nebudú
schopné brať nové zákazky alebo budú musieť zvýšiť svoje ceny. V každom prípade sa trh prečistí. Skrátka
prežijú tí, ktorí sú najlepší, najinovatívnejší a vedia zamestnancovi ponúknuť najlepší plat. To sú pozitívne
stránky kapitalizmu, ktorý niekto odsudzuje, ale ja práve naopak ho vítam, pretože len konkurenciou, aj na
trhu práce, sa posúvame dopredu, aj čo sa týka napríklad platov.
Z nášho prieskumu taktiež vyplýva, že približne 52 % zamestnávateľov by skôr preferovalo
zamestnať pracovníka z “tretích krajín“ ako človeka z marginalizovaných komunít. Ak by sme
brali do úvahy aj prípadné aktívne dotovanie miezd štátom pre dlhodobo nezamestnaných,
ako napr. v Británii, ani v tom prípade mnoho zamestnávateľov by nemalo záujem zamestnať
takéhoto človeka. Myslíte si, že existuje riešenie daného problému, ktoré by bolo prospešné
pre spoločnosť a výhodné aj pre firmy?
Jednoducho, ako sa hovorí, mlieko, ktoré je rozliate už naspäť do fľaše nedáte. Ľudia, ktorí žijú v marginalizovaných komunitách a majú povedzme 40 - 50 rokov, tí sú jednoducho nezamestnateľní, pretože ich už
nenaučíte pracovným návykom. Oni sú zvyknutí žiť si svojím spôsobom života a očakávať od zamestnávateľov,
že budú takýchto ľudí prevychovávať, je jednoducho nereálne. Neznamená to, že nad tým musíme zlomiť
palicu, to je už tá stredná alebo staršia generácia ľudí, ktorí žijú v týchto komunitách. Ide o to, aby nám takíto
ľudia nevyrastali z mladej generácie a z malých detí. Treba im ponúknuť vzdelanie a venovať sa malým deťom,
ktoré vychovateľné sú. Takže, generácia štyridsiatnikov - päťdesiatnikov, tá je jednoducho stratená, s tým žiadny zamestnávateľ nič neurobí, možno za cenu masívnych dotácií od štátu, ale to nie je prirodzená cesta, to
je obchádzanie problému nesystémovým spôsobom. Netreba si robiť žiadne ilúzie a nádeje a opäť by som
rád zdôraznil, aký význam má školstvo aj z pohľadu detí, ktoré žijú v týchto komunitách, aby ich osud nebol
taký, aký vidia pri svojich rodičoch a starých rodičoch. Takže, pokiaľ si zamestnávatelia na nízko kvalifikované
pracovné miesta radšej hľadajú cudzincov namiesto ľudí z marginalizovaných komunít, tak sa im nečudujem,
ale vraciam sa k tomu, čo som už povedal, áno, nech si zamestnajú cudzincov, ale najprv musia skutočne
preukázať, že vyvinuli dostatočné úsilie na to, aby si našli zamestnanca na Slovensku.
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Firmám pôsobiacim v FM segmente sme položili nasledovnú otázku ohľadom zamestnávania
ľudí z marginalizovaných komunít s ohľadom na ich zamestnateľnosť. Myslíte si, že podpora
štátu je tu potrebná, príp. aké riešenie by ste navrhovali Vy?
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Nie som proti tomuto inštitútu, proti duálnemu vzdelávaniu, ale myslím si, že nemôže priniesť zázraky. Do
určitej miery je v rozpore s mojím presvedčením, pretože mám rád slobodu, ktorú toto riešenie obmedzuje.
Myslím si, že firmy by skôr mali vo vlastnom záujme v regióne investovať do lepšieho fungovania škôl, ktoré
v regióne pôsobia. Keď som podnikateľ, záleží mi nie len na tom, aby moja firma prosperovala, ale aj na tom,
aby ľudia žili spokojne. Niekto investuje do kultúry, niekto do športového klubu a niekto investuje do školstva.
Tu by som videl priestor skôr v tom charitatívnejšom rozmere. Samozrejme, že keď zamestnávateľ sponzoruje
školu, jej žiaci ho vnímajú, vidia, že ide o kvalitnú spoločnosť, pretože podporuje vzdelávanie bez toho, aby
za to niečo chcela, bez toho aby zaväzovala študentov k určitým prísľubom, a týmto spôsobom si robí dobré
meno v danej škole. Je možné, že v konečnom dôsledku študent nepôjde pracovať do firmy, ktorá jeho školu
podporovala, možno bude pracovať v konkurenčnej firme, ale pokiaľ táto konkurenčná firma taktiež podporuje nejakú školu, tak si vlastne pomáhame navzájom. Všetko bude závisieť od vývoja firemnej kultúry na Slovensku. Niektoré firmy, samozrejme, pomáhajú už teraz, iné sa spoliehajú na inštitút duálneho vzdelávania,
v rámci ktorého získajú spomínaný záväzok študenta. Opäť to však je spojené s otázkou miezd. Ak zamestnávateľ investuje do duálneho vzdelávania s tým, že si zaviaže študentov, aby po ukončení školy prišli k nemu
pracovať a potom im dá nízku mzdu, tak sa títo mladí ľudia cítia podvedení a ja mám voči tomu tiež výhrady.
Čo si myslíte o praxi v rámci systému duálneho vzdelávania a jej finančnom ohodnotení?
Zákon hovorí, že študent na praxi môže zarobiť najviac minimálnu hodinovú mzdu, čo mi príde byť v rozpore
s tým, o čo sa na Slovensku usilujeme. Na jednej strane sa snažíme presadzovať zvyšovanie miezd a na strane
druhej máme v zákone, že študent na praxi nesmie zarobiť viac ako minimálnu mzdu. V konečnom dôsledku
sa potom študent môže cítiť ako lacná pracovná sila, akoby mal robiť v podniku nie preto, aby sa niečo naučil
a získal určité návyky, ale aby robil prácu, za ktorú by zamestnávateľ musel bežnému zamestnancovi zaplatiť
viac. Vzhľadom na to, že práve prax a možnosť si zarobiť sú najzaujímavejšími prvkami duálneho vzdelávania
je toto príkladom zlého nastavenia v samotnom zákone, ktorý možno z dobrej myšlienky, robí niečo, čo študenti možno nie celkom dobre chápu.
Celý článok nájdete na www.safm.sk
Ďakujeme za Váš čas a odpovede na otázky, ktoré momentálne rezonujú našou spoločnosťou.

Všetci. Firmy musia tlačiť na štát, štát to musí pripraviť, zorganizovať, zrealizovať a samosprávy sú vlastne
zriaďovateľmi škôl, takže sa na tom musia podieľať všetci a všetci musia mať úprimný záujem. Môže to fungovať, ale tiež si od toho netreba veľa sľubovať, pretože aj vo Facility managemente je pomerne veľká fluktuácia a duálne vzdelávanie je postavené tak, že vy ako zamestnávateľ 3-4 roky investujete čas, energiu a peniaze
do vzdelávania mladého človeka, ktorý nakoniec, aj s vašou pomocou, zmaturuje, a potom má u vás 3-4
roky zostať zamestnaný. Lenže mladí ľudia majú dnes veľa iných záujmov a s tým sa spájajú rôzne problémy.
Zamestnávatelia sa často cítia podvedení, pretože investovali do vzdelávania mladého človeka, ktorý zrazu
porušuje záväzky, ktoré dal. Na druhej strane si 14-15 ročný človek ešte neuvedomuje, čo všetko by mohol
robiť, čo mu svet a život ponúkajú a keď v 18-19 rokoch doštuduje, tak je zrazu prekvapený.
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uznávaných štandardoch pre prieskum a analýzu trhu. Zber dát sa uskutočňuje prevažne prostredníctvom
spoločnosti
Interconnection
Consulting
je založená
na primárnom
získavaní dát
elektronických Metodológia
dotazníkov, ako
i telefonickým
dopytovaním,
simultánne
sa zhromažďujú
informácie
a
medzinárodne
uznávaných
štandardoch
pre
prieskum
a
analýzu
trhu.
Zber
dát
sa
z dostupných národných i nadnárodných registrov, účtovných uzávierok, výročných správ, tlačových vyhlásení auskutočňuje zdrojov.
prevažne
prostredníctvom
elektronických
dotazníkov,
akovoi výpočtovom
telefonickým
dopytovaním,
iných prístupných
Získané
informácie sú navzájom
porovnávané
a aplikované
modeli,
prostredníctvomsimultánne
ktorého sa kalkuluje
veľkosť trhu,
jeho súčasný
i budúci vývojnárodných
a trhové podiely
jednotlivých registrov,
sa zhromažďujú
informácie
z dostupných
i nadnárodných
segmentov. Výsledky
analýzyuzávierok,
spolu so zistenými
mäkkými
sú obsiahnuté
správe, ktorá
je Získané
účtovných
výročných
správ,dátami
tlačových
vyhlásení vakomplexnej
iných prístupných
zdrojov.
doplnená o pivotnú tabuľku pre vlastné vyhodnocovanie dát.

po minuloročnom úspechu pilotného vydania SAFM Guide sme sa tento rok spolu so Slovenskou asociáciou facility managementu (SAFM) rozhodli Vám opäť sprostredkovať najnovšie informácie o vývoji a trendoch FM odvetvia.
Okrem analýzy celkového trhu a jeho jednotlivých skupín a kategórii sme tohtoročné vydanie rozšírili aj o témy
ako technologická zmena – FM 4.0, či zamestnanosť, v rámci ktorej najviac rezonuje problematika zamestnávania
osôb z marginalizovaných komunít a tretích krajín.
Hneď v úvode publikácie by sme sa zároveň chceli poďakovať asociácii SAFM za podporu a koordináciu činností súvisiacich s prípravou tohtoročnej edície SAFM Guide, ako aj všetkým členom asociácie a spriazneným
spoločnostiam, ktoré sa zúčastnili na prieskume a poskytli podklady k jeho vytvoreniu. Vďaka vzájomnej spolupráci Vám môžeme aj tento rok prezentovať výsledky prieskumu pre slovenský FM trh, ktoré pomôžu pri identifikácii
budúcich trendov, príp. problémov, ako aj pri optimalizácii plánovacích a rozhodovacích procesov.
Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že zber dát prebiehal v prvej polovici roka 2019, kedy väčšina makroekonomických indikátorov naznačovala optimistickejší vývoj roka, čo mohlo nepriamo ovplyvniť i očakávania firiem
na trhu FM.
Interconnection Consulting ako člen ESOMAR, musí pre dosiahnutie relevantnosti výsledných dát dodržiavať
stanovené metodologické postupy a štandardy. K vydaniu SAFM Guide a následnej analýze FM trhu sme využili kombinovanú metódu zberu dát, potrebné informácie sme v spolupráci so SAFM získavali prostredníctvom
elektronických dotazníkov a telefonického dopytovania. Sekundárne overovanie prebiehalo pomocou účtovných
uzávierok, výročných správ, verejne prístupných dát na internete, tlačových a iných vyhlásení jednotlivých
spoločností a ďalších dostupných údajov.
Dáta z iných krajín, ktoré boli použité na porovnanie k vzťahu k slovenskému FM trhu, pochádzajú primárne
z databáz spoločnosti Interconnection Consulting, ktorá uskutočňuje výročné analýzy daných trhov pre viacero
Európskych a svetových krajín.
Spoločnosť Interconnection Consulting bola založená v roku 1998
vo Viedni a momentálne aktívne pôsobí v Rakúsku, Argentíne,
Ukrajine, Nemecku, Slovensku a ďalších krajinách sveta.
Na Slovensku sa realizuje od roku 2014 a momentálne má jej tím
v Bratislave 15 ľudí. Portfólio spoločnosti zahŕňa okrem štandardných prieskumov a analýz i riešenia v oblasti neuromarketingu,
customer insight, digitalizácie a online marketingu, manažmentu
predaja, atď. a pokrýva rôzne oblasti od stavebníctva cez služby až
po špeciálne projekty v oblasti rozvoja a investícii.

informácie sú navzájom porovnávané a aplikované vo výpočtovom modeli, prostredníctvom
ktorého sa kalkuluje veľkosť trhu, jeho súčasný i budúci vývoj a trhové podiely jednotlivých
segmentov. Výsledky analýzy spolu so zistenými mäkkými dátami sú obsiahnuté v komplexnej správe, ktorá je doplnená o pivotnú tabuľku pre vlastné vyhodnocovanie dát.
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Väčšina poskytovateľov FM služieb očakávala začiatkom roka rast odvetvia
Napriek ochladeniu svetových trhov zostáva ekonomický rast na Slovensku silný (4.1% v r. 2018). V najbližších
rokoch sa očakáva jeho spomalenie a prognózy na rok 2019 sú čím ďalej tým pesimistickejšie. Zatiaľ čo koncom
roka 2018 sa hovorilo o raste slovenskej ekonomiky na úrovni 4.3%, v priebehu tohto roka klesli predpoklady už
o takmer 2 percentuálne body. V tomto duchu sa nesie aj nálada na trhu FM. Na rozdiel od minulého roka,
v najbližšom období predpokladá vysoký rast iba 23.8% opýtaných, pričom ich podiel v roku 2018 bol ešte 45.5%.
Väčšina respondentov momentálne ráta skôr so spomalením rastu, príp. so stagnáciou trhu, než s reálnym
poklesom. Je nutné poznamenať, že dopytovanie prebiehalo v prvej polovici roka 2019 a mohlo byť ovplyvnené
pozitívnejšími makroekonomickými predpoveďami, ktoré boli zverejnené začiatkom roka. Stále solídny rast
spotreby domácností a klesajúca nezamestnanosť však naďalej držia slovenskú ekonomiku v dobrej kondícii.
Na nálade slovenských firiem sa negatívne podpisuje aj dianie na domácej scéne, keďže o výške minimálnej mzdy
opäť rozhodol štát. Ten ju v minulom roku zvýšil zo 480€ na 520€ a od roku 2020 bude zvýšená na 580€.
Nálada medzi firmami pôsobiacimi v širšom FM sektore na základe prieskumu je nasledovná:

Softvér na riadenie podniku,
ktorý zvyšuje efektivitu ﬁriem a zlepšuje vzťahy so zákazníkmi.

23.8%

28.6%

38.1%

9.5%

0.0%

Zákazníci a CRM
Lepšie vzťahy so
zákazníkmi, lepšie
výsledky predaja.

Vysoký rast

Rast

Bez zmeny

Pokles

Silný pokles

Riadenie zákaziek
Zákazky dokončené
načas za stanovený
rozpočet.

Fakturácia

Príjmy a výdavky

Krásne a prehľadné
faktúry. Jednoducho,
online a zdarma.

Emailing

Jednoduchá evidencia,
ﬁnancie pod kontrolou
aj bez účtovníčky.

Dochádzkový systém

Najjednoduchšie
rozposielanie
hromadných emailov.

Jednoduchá evidencia
dochádzky cez počítač
alebo tablet.

Úlohy
Organizujte úlohy
efektívne a získajte
prehľad.

Sklad
Skladový softvér online,
s ktorým je podnikanie
jednoduchšie.

VYSKÚŠAJTE FLOWII NA 30 DNÍ ZDARMA
www.ﬂowii.com
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Vývoj stavebníctva na Slovensku – kde sa skrýva príležitosť pre FM?
Stavebníctvo ako kľúčový motor rastu FM má za sebou úspešný rok. Stavebná produkcia realizovaná na území SR
v roku 2018 narástla v porovnaní s rokom 2017 o 8.0% a dosiahla hodnotu 5.5 mld. €. Za dramatickým rastom
stojí predovšetkým nárast v oblasti novej výstavby, najmä nebytových priestorov. V roku 2019 sa očakáva
spomalenie tempa rastu stavebnej produkcie a v ďalších rokoch stagnácia a mierny pokles, čo negatívne ovplyvní
i trh FM.
V oblasti administratívnych budov, ktorá má pre FM prioritné postavenie, bola väčšina projektov v roku 2018
štandardne realizovaná v hlavnom meste. Podľa ministerstva dopravy a výstavby dosiahla celková ponuka
kancelárskych priestorov v Bratislave na konci roka 2018 úroveň 1.80 mil. m². Kancelárske priestory pribudli
v projektoch Blumental Offices II, Panorama Business III, Westend Plazza, Einsteinova BC a Twin City Tower
(85.0 tis. m²). Záujem nájomcov zostal po minuloročnom prepade na solídnej úrovni a miera neobsadenosti
klesla z 5.99% na 5.14%. Dopyt bol i v tomto roku ťahaný predovšetkým IT spoločnosťami, po ktorých nasledoval
sektor finančných a profesionálnych služieb. Vo výstavbe je v súčasnosti ďalších 11 administratívnych objektov,
ktorých dokončenie by v strednodobom horizonte malo zvýšiť celkovú ponuku kancelárskych priestorov
v Bratislave o ďalších 150.0 tis. m².

Komplexná analýza Facility management trhu

Zlatý vek nerezidenčnej výstavby skončí tento rok
Nerezidenčný sektor: vývoj trhu 2014-2022, množstvo v 1,000 m², hodnota v € mil.

2014

2015

2016

2017

714

744

Množstvo v 1,000 m²

816

706

First facility - Slovakia s. r. o.
Jozefská 10, 811 06 Bratislava

1,298

1,517

16.9% 15.6%

20

www.hyponoe.at

1,300

1,342

3.2% 4.2%

-14.3% -12.6%

Skúsenosti a znalosti z našich projektov, neustále rozvíjame s cieľom Vám ponúknuť zvýšenú pridanú hodnotu.
Ako 100% dcérska spoločnosť HYPO NOE Group a tým aj spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, sme stabilným a spoľahlivým partnerom s rozsiahlymi odbornými znalosťami vo všetkých oblastiach životného cyklu Vašej nehnuteľnosti.

2019

2020

2021

2022

862

923

857

811

846

2,011

1,898

1,825

1,935

CAGR
18-22

-0.5%

Hodnota v mil. EUR

Menšou kapacitou oplýva ponuka maloobchodných priestorov na Slovensku (1.8 mil. m²), z ktorých cca. 75%
tvoria nákupné centrá, opäť s najvyššou koncentráciou v hlavnom meste. V najbližších dvoch rokoch by
na Slovensku malo pribudnúť viacero obchodných priestorov i na východe Slovenska, hlavne v Prešove a Košiciach,
kde je plánované zbúranie bývalého Prioru a výstavba nových nákupných centier.
Výzvou nielen pre stavebníctvo, ale i FM služby, zostáva nedostatok ľudí, rast minimálnej mzdy, digitalizácia
stavebníctva a s tým spojená technológia BIM, ktorá okrem iného predpokladá aj nové zručnosti všetkých
účastníkov investičného procesu, od projektantov, cez stavebných zhotoviteľov, až po facility manažérov.

2018

1,594

18.8% 15.9% 26.1%
7.2%

5.0%

6.0% 4.3%

-5.6% -7.2% -3.8% -5.4%

Medziročná zmena v %

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Komerčný sektor s najlepšími vyhliadkami

Segment kancelárskych priestorov vedie, ale stráca podiel voči ostatným

Nerezidenčný sektor: typy 2014-2022, množstvo v 1,000 m²

Nerezidenčný sektor: typy 2014-2022, množstvo v %

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR

2014

2015

2016

2017

10.1%

13.0%

14.2%

13.9%

2018

18-22

Ostatné
85.9
49.7
183.8

106.1
Ostatné

Komerčné
priestory

71.0

112.3

105.0

101.0
99.4

120.1

103.5
102.5
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347.6

302.9

Priemysel

227.3

250.5

295.9

308.4

217.1

229.1

141.9

153.9

-31.1%
12.5%

Komerčné
priestory

14.9%

13.8%

2020

2021

2022

9.3%

5.8%

4.7%

4.9%

16.3%

17.5%

18.2%

43.9%

45.9%

46.4%

45.2%

33.8%

32.0%

31.4%

31.7%

21.3%
13.0%

13.9%

13.8%
11.2%

96.2
405.4

Kancelárske
priestory

139.7

38.1

41.4

2019

393.4

314.8

267.0

312.1

274.2

376.2

382.2

254.6

268.1

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie

5.0%

0.1%

Kancelárske
priestory

42.9%

Priemysel

32.2%

42.6%

41.5%

41.5%

30.7%

30.4%

30.8%

36.5%

31.0%

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku
Minimálna mzda v EUR, 2014-2022

Pasportizácia objektov
Energetické certifikáty
Energetické audity

www.delph

€ 700

665.0
620.0

€ 600

580.0

trencin@del

520.0
480.0

€ 500

0904 4

435.0
€ 400
317.0

327.2

337.7

307.7

2010

2011

2012

2013

352.0

380.0

405.0

€ 300

Čistenie a dezinfekcia
vetracích potrubí a povrchov

€ 200

€ 100

www.delphia.sk
delphia@delphia.sk
0948 158 158

€0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

*Výška minimálnej mzdy na rok 2020 na úrovni 580€ bola schválená vládou Slovenskej Republiky 2.10.2019.

Miera nezamestnanosti na Slovensku pod úrovňou EÚ
Miera nezamestnanosti (v %), 2014-2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.7

7.4

2021

2022

7.0

6.7

12.8
11.5
11.6

10.9

10.0
9.5

9.0

8.2

7.1
5.4

Európa
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5.2

5.1

5.0

4.9

Slovensko
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SLOVAKIA S.R.O.
SLOVAKIA S.R.O.
SLOVAKIA S.R.O.

SLOVAKIA S.R.O.
SLOVAKIA S.R.O.

SLOVAKIA S.R.O.

• Priemyselná bránová a nakladacia technika
• Kontrolné a povinné revízie zdvíhacích zariadení
• Posuvné vjazdové / výjazdové brány
• Závory, elektromechanické / hydraulické
• Skladacie brány
• Rýchlobežné brány
• Protipožiarne brány
• Atypické brány
• Priemyselné ventilátory

SLOVAKIA S.R.O.

• Bezpečnostné priemyselné zábrany
• Protipovodňové systémy

Analýza trhu Facility managementu na Slovensku
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Minimum spoločností považuje súčasnú legislatívu za dostatočnú
FM odvetvie prechádza neustálymi zmenami a v posledných 10 rokoch sa začínajú v rámci odvetvia FM objavovať
služby ako CAFM (Computer Aided FM) a rôzna podpora hlasových služieb. Ostatné typické služby taktiež
prechádzajú vývojom, v rámci ktorého začína využívanie technológií zohrávať kľúčovú úlohu. Výsledky posledného
prieskumu spoločnosti Interconnection Consulting ukazujú, že iba 4.3% opýtaných považuje súčasnú právnu
úpravu za vhodnú a dostatočnú, až 43.5% firiem je indiferentných k stavu legislatívy, viac ako 1/3 ju vníma ako
negatívne ovplyvňujúcu ich podnikanie a viac ako každá desiata firma ju označila za hlavný, resp. jeden z hlavných
problémov ich podnikania. Rigidná legislatíva nestíha držať krok s dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím FM a
pre veľkú časť podnikateľov predstavuje nemalú prekážku ich podnikania. Pričom vhodná úprava by mohla
pomôcť firmám rýchlejšie rásť a v období recesie vykrývať medzery v štátnych príjmoch.

Sme prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa venuje poskytovaniu auditov facility managementu.
Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti správ nehnuteľností, prehľad o trendoch, najnovších
technológiách a prax pri správe a kúpe budov.
Naším cieľom je nastaviť Vaše služby tak, aby ste boli spokojný nielen Vy, ale aj Váš klient či nájomca.
Naše služby ponúkame nasledovným subjektom:

SPRÁVCA

MAJITEĽ /INVESTOR

DEVELOPER

VEREJNÁ SPRÁVA /VÚC

4.3%

43.5%

39.1%

13.0%

Pre každý subjekt pripravíme audit konkrétneho zamerania. Vykonaním auditu sa dozviete,
či sú všetky Vaše služby nastavené správne, či je správa Vášho majetku vykonávaná efektívne,
či sa neplytvá Vašimi financiami, pomôžeme Vám pri hľadaní správnej nehnuteľnosti, odporučíme
Vám najvhodnešie opatrenia, či pomôžeme pri výbere dodávateľov. Zameriavame sa na prípravu
nasledovných typov auditov:
• Technický audit – aktuálny stav Vašej nehnuteľnosti. Navrhneme Vám preventívne opatrenia
na minimalizovanie rizika.

Vhodná a dostatočná

• Audit Facility Management – zameraný na služby, či sú správne nastavené,
prípadne či niektoré služby nie je potrebné zmeniť.

Ani-ani, nie je ideálna, ale nepovažujeme ju za problematickú

• Audit Property Management – nájomné zmluvy, stanovenie výšky nájomného, prevádzkových
nákladov.

Negatívne ovplyvňuje naše podnikanie

• Individuálny audit – audit podľa individuálnych potrieb klienta.

Legislatíva je hlavným, resp. jedným z hlavných problémov nášho podnikania

Dnešné požiadavky na moderné stavby nie sú len o energetickej úspore, ale aktuálny trend zahŕňa aj dopad
na enviromentálnu stránku. Preto v prípade, že by ste chceli zvýšiť hodnotu svojej budovy, realizovať stavbu
v súčastných trendoch, poskytujeme aj informácie o certifikáciách ako LEED, BREEM, WELL.

Karpatská 2, 811 05 Bratislava | +421 940 604 164 | info@hofmit.sk | www.hofmit.sk
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Priemerná dĺžka kontraktov sa skracuje
Určiť presnú priemernú dĺžku kontraktu je pomerne komplikované, keďže mnoho kontraktov je otvorených – bez
špecifickej dĺžky, resp. s automatickou obnovou. Na základe dostupných dát boli najdlhšie kontrakty uzatvárané
v minulom roku (2018), pričom priemerná dĺžka zmluvy dosahovala 56 mesiacov. Spomalenie priemyslu, ako
najvýznamnejšieho odvetvia pre FM poskytovateľov, má v roku 2019 nepriaznivý vplyv na priemernú dobu
kontraktu, ktorá sa v tomto roku pravdepodobne skráti cca o 3 mesiace. Zároveň dochádza v tomto období
k vypršaniu platnosti mnohých dlhodobých kontraktov, ktoré nie sú v dostatočnej miere nahrádzané novými.
Z celkového počtu kontraktov je pritom 59.8% uzatvorených na dobu neurčitú. Dĺžka kontraktov bola vypočítaná
na základe určenia dĺžky a počtu kontraktov jednotlivých spoločností, ktoré boli dopytované pre tento prieskum.

2019

53

2018

2017

56

54

Priemerná dĺžka kontraktov v mesiacoch
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Prehľad trhu
Celkový trh
Hodnota trhu
Hlavné segmenty
Technické služby
Mäkké a podporné služby
Business služby
Technické služby
Technická správa a údržba
Control Engineering
Energetický manažment
HVAC
Vonkajšie konštrukcie a opravy
CAFM
Iné
Mäkké a podporné služby
Dátová a hlasová podpora a služby
Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho a vonkajšieho
Bezpečnostné služby
Odpadové hospodárstvo
Catering & Vending a správa jedální
Recepčné, poštové, obslužné služby
Záhradné a terénne úpravy
Fleet Manažment - Manažment vozového parku
Požiarna ochrana a BOZP
Parkovanie a parkovacie služby
Zasadacia miestnosť a spoločenské udalosti + FM Marketing
Festivalové služby a služby pre veľké podujatia
Iné
Business služby
Účtovníctvo
Controlling
Školenia a ostatné vzdelávanie
Property Management
Plánovanie a využitie priestorov
Nákup
Poistenie
Iné
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FM trh naďalej so silným rastom
2017
1,211,195,384
2017
475,999,786.1
634,666,381.4
100,529,216.9
2017
250,042,687.6
50,455,977.3
54,977,975.3
54,501,975.5
20,134,791.0
1,237,599.4
44,648,779.9
2017
3,109,865
176,818,054
155,429,797
28,559,987
134,612,739
22,086,390
19,738,124
1,396,266
3,807,998
31,733,319
2,284,799
23,990,389
34,208,518
2017
10,153,451
3,743,352
254,259
56,201,839
13,873,032
9,751,334
215,061
6,336,889

2018
1,271,027,864
2018
502,056,006
662,205,517
106,766,341
2018
263,077,347
52,715,881
61,250,833
60,534,983
21,638,614
1,405,757
41,432,592
2018
3,323,689
183,594,264
161,119,794
30,196,572
139,725,364
22,791,012
20,258,677
1,582,709
3,925,119
33,300,201
2,405,718
25,323,347
37,982,741
2018
10,676,634
4,057,121
352,329
59,575,618
14,947,288
10,249,569
320,299
6,587,483

Nárast
4.9%
Nárast
5.5%
4.3%
6.2%
Nárast
5.2%
4.5%
11.4%
11.1%
7.5%
13.6%
-7.2%
Nárast
6.9%
3.8%
3.7%
5.7%
3.8%
3.2%
2.6%
13.4%
3.1%
4.9%
5.3%
5.6%
11.0%
Nárast
5.2%
8.4%
38.6%
6.0%
7.7%
5.1%
48.9%
4.0%

Vývoj celkového trhu 2014-2022, hodnota v € mil.
Podiel 2018
39.5%
52.1%
8.4%
Podiel 2018
52.4%
10.5%
12.2%
12.1%
4.3%
0.3%
8.3%
Podiel 2018
0.5%
27.7%
24.3%
4.6%
21.1%
3.4%
3.1%
0.2%
0.6%
5.0%
0.4%
3.8%
5.7%
Podiel 2018
10.0%
3.8%
0.3%
55.8%
14.0%
9.6%
0.3%
6.2%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR
18-22

1,397

1,453

4.8%

1,211

1,334

1,534

1,271

Hodnota v mil. EUR

1,141

1,093

1,057

3.4%

4.3%

6.2%

4.9%

5.0%

4.7%

4.0%

5.6%

Medziročná zmena v %

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Potenciál FM trhu na Slovensku ešte nebol dosiahnutý

8.4%

Celkový trh
1.3 mld. EUR

Mäkké a
podporné

Technické služby

Podľa dostupnej akademickej literatúry má trh FM
v ekonomike svoje nezastupiteľné miesto. Rôzne zdroje
uvádzajú podiel FM na celkovej ekonomike medzi 1.75%
až 5.10% pre interný a externý trh v závislosti od štruktúry
ekonomiky a vyspelosti FM trhu.

Technické

39.5%

52.1%

Business

Analýza trhu Facility managementu na Slovensku

Na Slovensku pri ročnej výkonnosti ekonomiky
na úrovni 88.9 mld. EUR, dosahuje podiel len externý trh
1.4%. V prípade započítania interného trhu, zvýšenia
miery outsourcingu a vhodných legislatívnych úprav sa
celkový potenciál blíži k číslu 3.8 miliardy EUR, čo
predstavuje teoretické maximum 4.5% pre trh
na Slovensku.

Technické služby, ako druhý najväčší segment FM odvetvia, tvoria 39.5% hodnoty tohto trhu. Pomerne dobrý vývoj
stavebníctva a rastúce požiadavky na energetickú efektívnosť ponúkajú príležitosť ich nadpriemerného rastu
v najbližších rokoch. Najperspektívnejšie sa javia technické služby s podporou integrovaných systémov pre správu
majetku, preventívna a reaktívna údržba a už spomínaný energetický manažment s pomocou IoT, ktorý umožňuje
zber obrovského množstva dát a okrem optimalizácie riadenia budov uľahčuje i plánovanie prediktívnej údržby.
Rast segmentu by mal byť podporený aj inštitútom garantovanej energetickej služby, novela zákona bola
schválená koncom roka 2018 a otvára možnosti pre obnovu verejných budov.

Technické služby pokoria tento rok hranicu 530 mil. €
Vývoj trhu – Technické služby 2014-2022, hodnota v € mil.
2014

Pri základnom rozdelení FM trhu na Slovensku, mäkké a
podporné služby majú najvyšší podiel na trhu s 52.1%,
z čoho v rámci podporných služieb sú najpopulárnejšie,
resp. najvyužívanejšie čistenie a upratovanie, nasledujú
bezpečnostné služby a catering.

Technické služby budú rásť najrýchlejšie, keďže
outsourcing pre tento typ služieb bude najvýraznejší a
do roku 2022 by mali zvýšiť svoj podiel na takmer 42%.
Najmenšou kategóriou sú business (entrepreneurial)
služby s podielom niečo cez 8%. V tejto kategórii má
dominantné postavenie Property management
s podielom takmer 56%.
.
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Súčasný
trh 1.271
mld. EUR v
2018

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

568.7

598.6

502.1

533.6

2022

CAGR
18-22

641.3

6.3%

Hodnota v mil. EUR

446.0

426.4

415.4

476.0

Outsourcing
Odbornosť
Typy služieb
Legislatíva

Potenciál trhu 3,7
mld. EUR

Medziročná zmena v %
2.6%

4.6%

6.7%

5.5%

6.3%

6.6%

5.2%

7.1%

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Technická správa a údržba naďalej dominuje technickým službám,
jej podiel však klesá

Mäkké a podporné služby
Podporné služby, medzi ktoré sa zaraďujú činnosti považované za jednoduchšie typy služieb, čaká v blízkej
budúcnosti proces transformácie podnietený technologickými zmenami, ktoré so sebou prináša FM 4.0.
Sofistikovanejšie služby, automatizácia, nástup autonómnych strojov a dokonalejšie bezpečnostné systémy si
vyžiadajú kvalifikovanejšiu pracovnú silu, čo pravdepodobne ovplyvní ceny služieb, no prinesie i nové príležitosti,
príp. nové druhy služieb. Už dnes sa stretávame s technológiami, ako napr. robotické podlahové automaty, či
senzory na monitorovanie pohybu ľudí a možno predpokladať, že technológie budú čím ďalej tým viac ovplyvňovať
ponuku FM služieb. V rámci mäkkých služieb stále prevládajú na Slovensku upratovacie a bezpečnostné služby,
ktoré spolu tvoria viac ako polovicu tohto trhu.

Technické služby – podiel segmentov technických služieb 2018, hodnota v %.

0.3%

Analýza trhu Facility managementu na Slovensku

8.3%

4.3%

12.1%

Celkový
FM trh na
Slovensku pre
Technické služby je
502 mil. €

Priemerný rast segmentu podporných služieb dosiahne 3.9% ročne
Vývoj trhu – Mäkké a podporné služby 2014-2022, hodnota v € mil.

12.2%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

662.2

689.7

715.4

738.0

2022

CAGR
18-22

772.5

3.9%

52.4%
10.5%

Hodnota v mil. EUR

Technická správa a údržba

52.4%

Vonkajšie konštrukcie a opravy

4.3%

Control engineering

10.5%

CAFM

0.3%

Energetický manažment

12.2%

Iné

8.3%

HVAC

12.1%
Medziročná zmena v %
4.0%
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634.7

598.9

576.2

553.9

3.9%

6.0%

4.3%

4.1%

3.7%

3.2%

4.7%

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Business služby

3 najväčšie segmenty pokrývajú už takmer ¾ trhu

Business služby, ktorých hodnotu z prevažnej miery tvorilo aj v roku 2018 odvetvie Facility managementu,
nasledujú obdobné trendy ako oblasť technických služieb. Budúcnosť tohto segmentu patrí podľa našich zistení
komplexným službám, ktoré poskytujú vyššiu mieru kontroly pre užívateľov. Nevyužitý potenciál spočíva aj v BIM
(Building Information Modeling), ktorý v našich geografických šírkach vplyvom konzervatívneho stavebníctva stále
nie je veľmi rozšírený, napriek tomu, že podľa štúdie organizácie IFMA môže dôsledné zavedenie nástrojov FM
viesť až k 30%-ným úsporám prevádzkových nákladov a 40%-ným priestorovým úsporám.

Mäkké a podporné služby – podiel segmentov podporných služieb 2018, hodnota v %.
3.8%
0.4%

5.7%

Analýza trhu Facility managementu na Slovensku

0.5%

5.0%
27.6%

0.6%
0.2%
3.0%
3.4%

Celkový FM trh na
Slovensku pre
Podporné služby je
662 mil. €

Business služby ešte stále neodkryli svoj potenciál
Vývoj trhu – Business služby 2014-2022, hodnota v € mil.
2014

21.0%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100.5

106.8

110.7

113.2

116.2

2022

CAGR
18-22

120.4

3.1%

24.2%
4.5%

Hodnota v mil. EUR

Dátová a hlasová podpora služieb
Čistenie,
upratovanie,
špeciálneho a vonkajšieho

vrátane

Bezpečnostné služby
Odpadové hospodárstvo
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0.5%
27.6%
24.2%
4.5%

Catering & vending a správa jedální

21.0%

Recepčné, poštové, obslužné služby
Záhradné a terénne úpravy

Fleet manažment – Manažment
vozového parku

0.2%

Požiarna ochrana a BOZP

0.6%

Parkovanie a parkovacie služby

5.0%

Zasadacia miestnosť a spoločenské
udalosti + FM Marketing

0.4%
Medziročná zmena v %

3.4%

Festivalové služby a služby pre veľké
podujatia

3.8%

8.3%

Iné

5.7%

95.8

90.7

87.7

3.4%

5.6%

4.9%

6.2%

3.7%

2.2%

2.7%

3.6%

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Property management vládne trhu

Zákaznícke segmenty FM odvetvia v roku 2018

Business služby – podiel segmentov podporných služieb 2018, hodnota v %.

Zákaznícke segmenty - podiel jednotlivých segmentov 2018, hodnota v %.

0.3%

6.2%

3.2%

10.0%

9.6%

5.0%

3.8%
0.3%

14.0%

3.6%

28.6%

6.9%

Celkový FM trh na
Slovensku pre
Business služby je
107 mil. €

10.2%

2018

7.4%

55.8%

35.1%
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Priemysel

28.6%

Verejná správa

6.9%

Komerčné & Office/Business

35.1%

Transport, doprava a logistika

5.0%

Šport, zábava a hotely

3.2%

Iné

3.6%

Property management

55.8%

Iné

Plánovanie a využitie priestorov

14.0%

Účtovnictvo

10.0%

Nákup

9.6%

Controling

3.8%

Retail/ Obchod

Poistenie

0.3%

Školenia a ostatné vzdelávanie

0.3%

Zdravotníctvo + Pharma

6.2%

7.4%
10.2%
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Technická správa naďalej neohrozene rastie

Segment HVAC zaznamenal tento rok mimoriadny rozmach

Vývoj trhu: Technické služby – Segment: Technická správa a údržba 2014-2022, hodnota v € mil.

Vývoj trhu: Technické služby – Segment: HVAC 2014-2022, hodnota v € mil.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR
18-22

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

68.8

71.8

2022

CAGR
18-22

78.2

6.6%

Hodnota v mil. EUR

224.4

221.8

263.1

250.0

234.2

294.0

277.5

328.4

308.9

5.7%

Hodnota v mil. EUR

49.4

46.9

4.3%

6.8%

5.2%

5.5%

6.0%

5.0%

6.3%

1.2%

Medziročná zmena v %
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Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie

5.3%

6.3%

11.1%
3.8%

65.4

60.5

54.5

52.5

8.0%

5.3%

4.4%

8.9%

Medziročná zmena v %

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Stabilný rast v segmente upratovania

Bezpečnostné odvetvie bez známok výraznej zmeny

Vývoj trhu: Mäkké a podporné služby – Segment: Upratovanie a čistenie 2014-2022, , hodnota v € mil.

Vývoj trhu: Mäkké a podporné služby – Segment: Bezpečnostné služby 2014-2022, hodnota v € mil.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR
18-22

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

155.4

161.1

167.5

172.4

176.4

183.9

146.6

CAGR
18-22

Hodnota v mil. EUR
Hodnota v mil. EUR

167.2

161.4

156.2

3.3%

176.8

190.6

183.6

197.0

201.8

210.9

3.5%
135.8

3.6%

5.8%

3.8%

3.8%

3.4%

2.4%

4.5%

Medziročná zmena v %
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141.6

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie

4.2%

3.5%

6.0%

3.7%

3.9%

2.9%

2.3%

3.4%

4.2%

Medziročná zmena v %

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Obraty v segmente Catering a vending budú rásť priemerne o 3.3% ročne

2020: Silný rok pre segment parkovania

Vývoj trhu: Mäkké a podporné služby – Segment: Catering 2014-2022, hodnota v € mil.

Vývoj trhu: Mäkké a podporné služby – Segment: Parking 2014-2022, hodnota v € mil.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR
18-22

144.8

149.8

153.8

159.3

3.3%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

29.4

31.7

33.3

35.2

38.6

40.6

2022

CAGR
18-22

42.6

6.3%

Hodnota v mil. EUR

139.7

134.6

128.3

122.8

117.6

Hodnota v mil. EUR

27.8

26.5

4.5%

4.4%

5.0%

3.8%

3.7%

3.4%

2.7%

3.6%

Medziročná zmena v %
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Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie

4.9%

5.8%

8.0%

9.8%
4.9%

5.6%

5.1%

4.9%

Medziročná zmena v %

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Roky dynamického rastu sú už minulosťou

Property management prekročí tento rok hranicu 60 mil. €

Vývoj trhu: Mäkké a podporné služby – Segment: Festivaly a služby pre veľké podujatia 2014-2022, hodnota v € mil.

Vývoj trhu: Business služby – Segment: Property management 2014-2022, hodnota v € mil.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR
18-22

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

CAGR
18-22

62.8

64.5

67.1

56.2

61.6

3.0%

59.6

Hodnota v mil. EUR

Hodnota v mil. EUR

5.7%

5.6%

25.3

24.0

22.3

21.2

20.0

7.4%

5.6%

3.9%

3.5%

29.0

28.0

27.2

26.3

2.9%

3.5%

3.7%

Medziročná zmena v %
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Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie

53.4

50.5

48.3

4.4%

5.9%

5.2%

6.0%

3.3%

2.0%

2.7%

4.0%

Medziročná zmena v %

Pozn. CAGR = Compound Annual Growth Rate - zložená ročná miera rastu, vyjadruje priemernú ročnú mieru rastu za
sledované obdobie
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Porovnanie vývoja vybraných európskych trhov FM

SOFTWAROVÉ RIEŠENIE
SPRÁVCOVIA A VLASTNÍCI
OBJEKTOV
Banky
Administratívne budovy
Obchodné centrá
Obchodné reťazce
Nemocnice
Hotely
ENERGETICKÉ SPOLOČNOSTI
Energetickí audítori
Hľadanie a vyčísľovanie úspor
spotreby energií
Energetický management
Monitoring & Targeting
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
TEPLÁRENSKÉ SPOLOČNOSTI
Výrobcovia a dodávatelia tepla
Dodávatelia vody
Dodávatelia elektriny
Dodávatelia plynu

PasportizáCia
objektov
Technický
facility
management
Property
management
Energetický
management

Porovnanie vývoja vybraných európskych trhov FM

www.chastia.com | info@chastia.com

Rozpoznat´ a realizovat´
Váš potenciál
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Apleona HSG s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava
www.apleona.com
www.facilitymanager.sk
info@apleonahsg.sk
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Česká republika s najslabším rastom

Technické služby s nevýrazným rastom v krajinách Beneluxu a v Českej
republike

Rast celkového FM trhu vo vybraných krajinách Európy 2017-2018 v %

Rast segmentu technických služieb vo vybraných krajinách Európy 2017-2018 v %

Slovensko
4.6%
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Porovnanie vývoja vybraných európskych trhov FM

Slovensko
5.2%
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Rozmach upratovacích služieb zaznamenáva Švédsko a Poľsko

Bezpečnostné služby rastú najrýchlešie vo Švédsku, Fínsku a Poľsku

Rast segmentu upratovacích služieb vo vybraných krajinách Európy 2017-2018 v %

Rast segmentu bezpečnostné služby vo vybraných krajinách Európy 2017-2018 v %

Slovensko
3.8%
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Porovnanie vývoja vybraných európskych trhov FM

Slovensko
3.7%
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Porovnanie vývoja vybraných európskych trhov FM

Cateringu a vendingu sa darí predovšetkým v Poľsku

Slabý rozvoj property managementu charakterizuje väčšinu európskych trhov

Rast segmentu catering & vending a správa jedální vo vybraných krajinách Európy 2017-2018 v %

Rast segmentu property management vo vybraných krajinách Európy 2017-2018 v %

Slovensko
3.8%
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Porovnanie vývoja vybraných európskych trhov FM

Slovensko
6.0%
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Porovnanie vývoja vybraných európskych trhov FM

Zamestnanosť vo Facility managemente na Slovensku

Zamestnanosť vo Facility managemente na Slovensku
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Zamestnanosť vo Facility managemente na Slovensku

Nedostatok voľných pracovných síl dolieha aj na trh FM

Väčšina FM firiem je pripravená prijať nových zamestnancov

Nielen stavebníctvo a priemysel, ale aj FM hlási nedostatok pracovných síl. Stav na trhu práce hodnotí
negatívnejšie až 95.7% spoločností. 17.4% z nich dokonca hodnotí súčasnú situáciu ako výrazne problematickú,
keďže ovplyvňuje chod ich firmy a často im neumožňuje uchádzať sa o nové zákazky.

Podiel firiem, ktoré majú v pláne prijať nových zamestnancov stúpol tento rok na takmer 82%, pričom ešte
v minulom roku sa tento podiel pohyboval okolo 63%. Pri klesajúcej nezamestnanosti a stále nepružných
zákonoch o zamestnávaní pracovníkov z tretích krajín zostáva hľadanie vhodných kandidátov výzvou. Pomôcť by
mali nové opatrenia v oblasti riadeného dovozu pracovnej sily, ktoré platia od 1. januára 2019, a ktoré majú
zjednodušiť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na území SR za účelom
zamestnania.

Prieskumná otázka: Makroekonomické dáta, ako aj náš vlastný prieskum, ukazujú akútny problém pri získavaní
pracovných síl. Vnímate podobný problém aj vo Vašej firme? (za posledných 12 mesiacov)

Prieskumná otázka: Plánujete v najbližších 12 mesiacoch prijať nových zamestnancov? Prípadne, plánujete

prepúšťať? (vrátane agentúrnych - FTE)

Problém je výrazný, ovplyvňuje chod firmy, neumožňuje nám uchádzať sa
o nové zákazky, a nevieme daný problém vyriešiť ani prostredníctvom
pracovných agentúr

17.4%

Situácia je horšia - neovplyvňuje našu firmu vo výraznej miere, s pomocou
pracovných agentúr vieme zabezpečiť potrebnú pracovnú silu

34.8%

Situácia je horšia - neovplyvňuje našu firmu vo výraznej miere, pracovnú
silu si vieme zabezpečiť

43.5%

Situáciu nevnímame horšie, ale ani lepšie

4.3%

Situácia sa naopak v poslednom období zlepšila

0.0%

Áno, o viac ako 8%

36.4%

Áno, o viac ako 2% ale menej ako 8%

45.5%

Nie, bez zmeny

18.2%

Prepúšťanie, o viac ako 2% ale menej ako 8%

0.0%

Prepúšťanie, o viac ako 8%

0.0%

4.3%
17.4%

18.2%

36.4%

43.5%

34.8%
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45.5%
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HR agentúry – pomerne nepopulárne riešenie vo firmách FM

Potenciál marginalizovaných skupín

Napriek záujmu spoločností o nových zamestnancov a slabej ponuke pracovných síl na trhu, väčšina FM firiem
(47.4%) nevyužíva vôbec, alebo len v obmedzenej miere, služby HR agentúr na vyhľadávanie pracovníkov. 42.1%
využíva ich služby čiastočne a iba každá desiata spoločnosť využíva služby personálnych agentúr na obsadzovanie
väčšiny svojich pozícii.

Z prieskumu vyplýva, že viac ako 1/5 firiem nemá problém so zamestnávaním občanov z marginalizovaných
skupín a viac ako ½ opýtaných uvádza, že zamestnávanie týchto občanov závisí priamo od konkrétnej osoby a jej
schopností. V čase klesajúcej nezamestnanosti a dovozu pracovných síl zo zahraničia predstavujú tieto výsledky
príležitosť využitia nemalých voľných kapacít, podľa odhadov Nadácie Pontis je na Slovensku až 100-tisíc Rómov
v produktívnom veku bez práce.

Prieskumná otázka: Využívate HR agentúru/y na obsadzovanie daných pozícii vo Vašej firme?

Prieskumná otázka: Viete si predstaviť zamestnávanie občanov z marginalizovaných komunít?

Áno takmer všetky (90% +)

10.5%

Áno

22.6%

Čiastočne

42.1%

Nie

12.9%

Nie, alebo takmer nikdy (menej ako 10%)

47.4%

V závislosti od konkrétneho človeka a jeho schopností

54.8%

Len s finančnou podporou, inak nie

9.7%

9.7%

10.5%

22.6%

47.4%

12.9%
42.1%

54.8%
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Finančná podpora zo strany štátu mení pohľad na zamestnávanie ľudí z
marginalizovaných skupín

Zamestnanosť vo Facility managemente na Slovensku

Pracovníci z marginalizovaných skupín vs. pracovníci z tretích krajín

Značná časť firiem si zamestnávanie občanov z marginalizovaných skupín spája s vyššou mierou rizika, čo sa
následne premieta do nižšej ochoty firiem zamestnávať osoby z týchto skupín. Ako však vyplýva z prieskumu,
podpora zo strany štátu vo forme plnej alebo čiastočnej náhrady mzdy počas 3 mesiacov by motivovala až 20.7%
firiem k zmene ich rozhodnutia.
Prieskumná otázka: Zmenili by ste Vaše rozhodnutie, ak by ste boli motivovaný finančným príspevkom od

štátu? (napr. – Úrad Práce, Ministerstvo soc. vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, atď.)

Napriek pomerne pozitívnym výsledkom predošlých zistení ohľadom zamestnávania osôb z marginalizovaných
skupín, zostávajú títo ľudia na konci rebríčka zamestnávateľov. Viac ako polovica z nich by totiž skôr uprednostnila
zamestnanie osôb z tretích krajín než ľudí z marginalizovaných skupín. Druhou najpreferovanejšou voľbou by bolo
pre 28.6% opýtaných ďalšie hľadanie a 14.3% by sa priklonilo k zamestnaniu občanov z marginalizovaných
komunít. Vo svetle týchto skutočností získava nástroj štátnej podpory formou plnej alebo čiastočnej náhrady mzdy
na určité časové obdobie ešte významnejšie postavenie v rámci úsilia o zapojenie marginalizovaných komunít do
pracovného procesu.
Prieskumná otázka: V prípade možnosti výberu, zamerali by ste svoj výberový proces na zahraničných

pracovníkov (z tretej krajiny) alebo pracovníkov z marginalizovanej komunity?

6.9%

Bez finančného príspevku

S finančným príspevkom (napr. plná/čiastočná náhrada mzdy počas
3 mesiacoch)

20.7%

S finančným príspevkom (napr. plná/čiastočná náhrada mzdy počas
6 mesiacoch)

34.5%

S finančným príspevkom (napr. plná/čiastočná náhrada mzdy počas
12 mesiacoch)

37.9%

Zahraničného pracovníka

52.4%

Pracovníka z marginalizovanej komunity

14.3%

Ani jeden, zameral by som sa na ďalšie hľadanie

28.6%

Upustil by som od svojich plánov prijať nového zamestnanca

4.8%

4.8%

6.9%

20.7%
37.9%

28.6%

52.4%

34.5%
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14.3%

65

Zamestnanosť vo Facility managemente na Slovensku

Nedostatok personálu?
Vysoké HR náklady?
Nízka efektivita práce?
Nie je nutné niekoľkokrát denne vynášať odpad a doplňovať utierky,
stačí iba správne zvoliť systém. Ušetrený čas môže personál
poverený upratovaním venovať činnostiam, ktoré váš zákazník ocení.

Myslite systémovo.
Vyberte si partnera, ktorý vám pomôže zvýšiť efektivitu a odbúrať
činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu.

Zamestnanosť vo Facility managemente na Slovensku

Aké benefity kraľujú vo firmách FM?
Zamestnanecké výhody ako spôsob prilákania nových a udržania stálych zamestnancov využívajú aj spoločnosti
z odvetvia FM. V tohtoročnom vydaní SAFM Guide sme preto pre Vás pripravili prehľad najčastejšie poskytovaných
výhod v FM segmente.
Prieskumná otázka: Aké benefity viete poskytnúť a poskytujete svojim zamestnancom vo Vašej firme nad rámec

zákonného minima?

ÁNO
Spoľahnite sa na Tork.

NIE

Flexibilný pracovný čas

90.5%

Skrátený úvazok

9.5%

76.2%

23.8%

www.tork.cz | www.tork.sk
Finančné príspevky

71.4%

Bezplatné nápoje

Švédske akustické podhľady

Riešenie priestorovej akustiky pre vašu kanceláriu, výrobnú halu aj predajňu.

• akustické konzultácie
• technické poradenstvo
• zákaznícky servis

28.6%

66.7%

33.3%

Bezplatné občerstvenie

52.4%

47.6%

13.plat

52.4%

47.6%

Sick days

52.4%

47.6%

Extra dovolenka

38.1%

Plné preplácanie stravných lístkov
Iné
14.plat

61.9%

28.6%
23.8%
9.5%

71.4%
76.2%
90.5%

www.ecophon.sk
info@ecophon.sk
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Facility management
4.0

Technologická zmena Facility management 4.0

Vymedzenie pojmu technologická zmena vo Facility managemente
FM 4.0 vychádza z čoraz bežnejšieho pojmu Industry 4.0. Technologická zmena je očakávaná prakticky
vo všetkých odvetviach a odborná literatúra v oblasti FM, najmä v nemecky hovoriacich krajinách, prišla
s termínom FM 4.0. Čo to teda v praxi znamená a čo je myslené pod FM 4.0? Všetky automatizované systémy,
nástroje a postupy, ktoré budú reflektovať a do istej miery suplovať potrebu najmä fyzickej práce. Špecifické
príklady sú napr. využitie čistiacich plne automatizovaných strojov, dirt-detect technológii (rozpoznávanie
potreby znečistenia), ale aj čím ďalej populárnejšie automatizované systémy pri správe parkovísk alebo
technickej správe. Všetky dané inovácie sú zahrnuté v pojme FM 4.0.

Technologická zmena Facility management 4.0
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Automatizované služby v oblasti FM 4.0

FM 4.0 prinesie vyššie nároky na kvalifikáciu zamestnancov

Štvrtá priemyselná revolúcia, digitalizácia, robotizácia a automatizácia riadiacich systémov neobchádza ani
odvetvie Facility managementu a v FM brandži sa neustále častejšie skloňuje pojem FM 4.0. V tohtoročnom vydaní
SAFM Guide sme sa preto zamerali na stav a budúce výzvy technologických zmien v rámci FM na Slovensku.
Z výsledkov nášho prieskumu je zrejmé, že tento trend sa v značnej miere presadil aj na slovenskom trhu, keďže asi
1/3 firiem uvádza, že zákazníci prejavili záujem o automatizované služby, takmer 30% firiem zaznamenalo dopyt
po týchto službách iba čiastočne a 38.1% spoločností deklaruje, že zo strany svojich klientov nespozorovali žiadny
záujem o tieto „vyššie“ služby.

Technologická evolúcia sa okrem iného spája i s transformáciou spoločností, čo v budúcnosti spôsobí, že uvoľnené
ľudské kapacity sa presunú do oblastí s vyššou pridanou hodnotou a od zamestnancov sa bude vyžadovať vyššia
kvalifikácia. Ako vyplýva z nášho prieskumu, väčšina firiem už dnes predpokladá, že v horizonte troch rokov budú
na zamestnancov kladené vyššie nároky ako doteraz.
Prieskumná otázka: Myslíte si, že v horizonte 3 rokov sa zmenia Vaše požiadavky na pracovnú silu z pohľadu

skúseností a kvalifikácie aj vo svetle automatizácie a FM 4.0?

Prieskumná otázka: Zaznamenali ste záujem zákazníkov o automatizované služby v oblasti FM 4.0?

Áno

33.3%

Áno

61.9%

Nie

38.1%

Nie

38.1%

Čiastočne

28.6%

28.6%
33.3%

38.1%

61.9%
38.1%
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Teória nestačí

SAFM ako budúci spravovateľ systému duálneho vzdelávania pre FM?

Väčšina spoločností sa v našom prieskume prikláňa k názoru, že v dohľadnej dobe bude potrebné rozšíriť systém
duálneho vzdelávania aj do oblasti FM. Vzhľadom na neatraktívnosť konceptu na Slovensku však ostáva otázne či
firmy budú schopné vzbudiť záujem v dostatočnom počte potenciálnych uchádzačov.

Podľa prieskumu pre SAFM Guide by majoritná časť spoločností (40.9%) uvítala, ak by budúcu agendu duálneho
vzdelávania pre oblasť FM prevzala práve SAFM, pričom takmer 1/3 respondentov verí, že vzdelávanie budúcich
pracovníkov by malo zostať čisto v kompetencii samotných podnikov.

Prieskumná otázka: Bude potrebné podľa Vás vytvoriť koncept duálneho vzdelávania ako napr. v iných

Prieskumná otázka: Bude podľa Vás potrebné vytvoriť koncept duálneho vzdelávania, ako napr. v iných

odvetviach, resp. inú formu vzdelávania?

odvetviach, resp. inú formu vzdelávania? Má túto iniciatívu prebrať SAFM, resp. štát?

Áno

82.6%

SAFM

40.9%

Nie

17.4%

Štát

27.3%

Priamo firmy

31.8%

17.4%

31.8%
40.9%

27.3%
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Trhové prostredie FM na Slovensku

Nedostatok proaktivity na strane dodávateľov - bariéra rozvoja FM 4.0?
Výsledky nášho dopytovania naznačujú, že posun smerom k technologicky dokonalejším riešeniam je na
Slovensku skôr ťahaný odberateľmi služieb FM než dodávateľmi tohto odvetvia, keďže iba každá desiata firma
uvádza, že jej dodávateľ aktívne ponúka riešenia alebo zariadenia blížiace sa k štandardom FM 4.0 a až 42.1%
respondentov uvádza, že ich dodávatelia obdobné služby/zariadenia neponúkajú.
Prieskumná otázka: V prípade vybavenia, ponúkajú Vám Vaši dodávatelia riešenia alebo zariadenia (napr.

čistiace stroje) blížiace sa k štandardom – FM 4.0?

Áno, veľmi aktívne

10.5%

Áno, čiastočne

47.4%

Nie

42.1%

Trhové prostredie FM na Slovensku

10.5%

42.1%

47.4%
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Trh a pozície hráčov

Trhové prostredie FM na Slovensku

ENGIE ako líder v technických službách
ENGIE Services
ATALIAN SK

Technické služby

Podporné a ostatné služby

BK

STRABAG Property and Facility Services
Veolia Energia Slovensko
ISS Facility Services

Danube Facility Services
A.R.K. technické služby
Global Facility
nad 30
mil. €

OKIN FACILITY SK

10 mil.€

20 mil.€

30 mil.€

Cateringový gigant vedie podporné služby
Compass Group Slovakia
ISS Facility Services
ATALIAN SK

do 20
mil. €

SLOVCLEAN
Sodexo
SECURITAS SK

ENGIE Services
ČaSS
EUROCLEAN

METON SLOVAKIA
do 10
mil. €
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Firmy so zameraním na technické služby

Firmy so zameraním na podporné služby

10 mil.€

20 mil.€

30 mil.€
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Adresár spoločností na Slovensku

Top hráči na trhu podľa obratu v FM v roku 2018
ENGIE Services

Compass Group Slovakia
ATALIAN SK
ISS Facility Services

SLOVCLEAN
BK

STRABAG Property and Facility Services
Sodexo

G4S Technology Solutions (SK)
SECURITAS SK
Veolia Energia Slovensko
Danube Facility Services
ČaSS

A.R.K. technické služby
EUROCLEAN

Mark2 Corporation Slovakia
SIMACEK Facility SK

METON SLOVAKIA
RPM Service SK
SHARKAM V.I.P. CATERING

10 mil.€
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20 mil.€

30 mil.€

Adresár spoločností na Slovensku
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Technické služby
Technická správa a údržba
ABAS SR Management s.r.o.
Control engineering
Pražská 11
Energetický manažment
841 04 Bratislava
HVAC
www.abasco.sk
Vonkajšie konštrukcie - oprava a pravidelný servis
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ENGIE Services a.s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
www.engie.sk

ENGIE
logotype_solid_BLUE_CMYK
14/04/2015

Komplexná správa nehnuteľností
Výroba a distribúcia energie
Energetický manažment
Inštalácie technológií

RÉFÉRENCES COULEUR

EuroJaP Slovakia, s.r.o.
Viničnianska cesta 1
902 01 Pezinok
www.eurojap.sk

Pravidelný servis, oprava a revízia zdvíhacích zariadení
Bránová a nakladacia technika, protipožiarne, atypické,
mraziarenské a skladacie brány
Protipovodňové, antikontaminačné
a bezpečnostné prvky

Servis, oprava a obnova obvodových plášťov,
PVC a Al okien a dverí, presklených fasád,
protipožiarnych dverí, obkladových systémov,
automatických dverí, svetlíkov a ďalších
súvisiacich typov konštrukcií

Global Facility a. s.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
www.globalfacility.sk

Technická správa a údržba

BK, a.s.
Dopravná 19
921 01 Piešťany
www.bkgroup.info

Technická správa a údržba
Energetický manažment
HVAC
CAFM

REIWAG Facility Services SK s.r.o.
Jašíkova 2
Technická správa a údržba
821 03 Bratislava
CAFM
www.reiwag.sk

E.D.T., spol. s.r.o.
Galvaniho 8
821 04 Bratislava
www.edt.sk

HVAC
Systémy záložného napájania UPS
MaR
Monitoring technológií, spotreby el. energie

SK Facility, s.r.o.
Bytčianska 499
Technická správa a údržba
010 03 Žilina – Považský Chlmec
www.skfacility.sk

Arcolio s.r.o.
Hlavná 307/95
086 14 Hažlín
info.arcolio@gmail.com

Manažment výkonu technickej správy a údržby budov
vrátane poradenstva
Stavebná údržba objektov
Manažment upratovacích služieb
Projektový manažment

B.E.Service spol. s r.o.
Račianska 153
831 54 Bratislava
www.beservice.sk

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Zone de protection 1

C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

SLOVAKIA S.R.O.
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TECHTEAM / ZÁKLADNÝ LOGOMANUÁL / 2009

TECHTEAM, s.r.o.
Tomášikova 17
821 09 Bratislava
www.techteam.sk

PANTONE 137 C
C:0 M: 42 Y:100 K:0

ZNAK LOGOTYPU METAFOROU ZNÁZORŇUJE ČINNOSŤ
SPOLOČNOSTI. JE ZLOŽENÝ Z DVOCH ČASTÍ ŠTYLIZOVANÉHO SLNKA A VLOČKY.
LOGOTYP JE DOBRE ČITATEĽNÝ I V MALÝCH
VEĽKOSTIACH, ROVNAKO TAK V JEDOFAREBNEJ
ČI INVERZNEJ PODOBE.

Vzduchotechnika, klimatizácia a vykurovanie

PANTONE 295 C
C:100 M:57 Y:0 K:40

JE STRIKTNE ZAKÁZANÉ HO AKOKOĽVEK
DEFORMOVAŤ ALEBO PROPORČNE MENIŤ.

Podporné služby

not just better different

Upratovacie práce
BAVARIS FACILITY SERVICES s.r.o.
Dodávanie hygienického materiálu
Hviezdna 2
Drobné údržbárske práce
821 06 Bratislava
Starostlivosť o exteriérové a interiérové rastliny
www.bavaris.sk
Výmenné rohože

Coffee Experts SVK s.r.o.
Železničná 23/A
821 07 Bratislava
www.coffeeexperts.sk

Delphia s.r.o.
Prievozská 18
821 09 Bratislava 2
www.delphia.sk

G4S Technology
Solutions (SK), s.r.o.
Višňova 16
831 01 Bratislava
www.g4s.sk
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Zastúpenie kávovarov značky WMF
Výdajníky filtrovanej vody
Privátna značka kávy Montenero

Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho a
vonkajšieho

LUX-Košice s.r.o.
Prešovská 31
040 01 Košice
www.lux-kosice.sk

Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Letná a zimná údržba objektov
Tepovacie práce

MP Clean, s.r.o.
Vajanského 25/A
903 01 Senec
www.mpclean.sk

Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Záhradné a terénne úpravy

SLOVCLEAN a.s.
Račianska 96
831 02 Bratislava
www.slovclean.sk

Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Záhradné a terénne úpravy
Festivalové služby a služby pre veľké podujatia

Visual Technologies, s.r.o.
Veľký Grob 523
925 27 Veľký Grob
www.spheron.sk

Informačné systémy pre správu FM

Business služby

Bezpečnostné služby

HOFMIT s.r.o.
Karpatská 2
811 05 Bratislava
www.hofmit.sk

Poradenstvo v oblasti Facility management
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Adresár spoločností na Slovensku

CHASTIA s.r.o.
Košická 3646/68
058 01 Poprad
www.chastia.com

INSEKO a.s.
Bytčická 2
010 01 Žilina
www.inseko.sk

KODYS SLOVENSKO
Sliačska 2
831 02 Bratislava
www.kodys.sk

Predaj SW pre Facility management

Predaj SW pre Facility management

Software na evidenciu a správu majetku

Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o.,
Divízia Ecophon
Plánovanie a využitie priestorov, design
Stará Vajnorská 139
Návrh riešení priestorovej akustiky
831 04 Bratislava
www.ecophon.sk

Adresár spoločností na Slovensku

ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
www.atalian.sk

BUREAU VERITAS
SLOVAKIA spol. s r.o.
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
www.bureauveritas.sk

Energetický manažment
CAFM

CBRE Global Workplace
Solutions s. r. o.
Zámocká 4948/34
811 01 Bratislava
www.cbre.sk

Technická správa a údržba
Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Recepčné, poštové, obslužné služby
Property management
Plánovanie a využitie priestorov, design

EDYMAX Facility
Management SE
Bajkalská 22
821 09 Bratislava
www.edymax.com

Technická správa a údržba budov
Letná a zimná údržba objektov
Energetický manažment a služby
Údržba objektov a zariadení

Essity Slovakia s.r.o.
BU Professional Hygiene
049 12 Gemerská Hôrka
www.tork.sk

Technická správa a údržba
Energetický manažment
Čistenie, upratovanie vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Odpadové hospodárstvo
Catering, vending a správa jedální

Integrované služby
Apleona HSG s.r.o.
Röntgenova 26
85101 Bratislava
www.apleona.com
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Technická správa a údržba
Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Recepčné, poštové, obslužné služby
CAFM
Konzultácie a audity FM

Technická správa budov
Čistiace a upratovacie služby
Realizácia a údržba zelene
Strážne a recepčné služby
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Adresár spoločností na Slovensku

GIS Services, s.r.o.
Nám. SNP 98/2
960 01 Zvolen
www.tablano.sk

Inova Logic, s.r.o.
Topoľová 2
811 04 Bratislava
www.cdesk.sk

ISS Facility Services, spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
www.sk.issworld.com
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Technická správa a údržba
CAFM
Dátová a hlasová podpora a služby
Property management
Plánovanie, využitie a design priestorov

Komunikácia ohľadne stavu služieb, zariadení
a vybavenia (modul service desk)
Nástroj na účtovanie služieb spojené s FM
(modul zmluvy, zákazky)

Facility management
Čistenie a upratovanie
Strážne služby
Správa a údržba budov
Stravovacie služby

Mark2 COrporation
Slovakia s.r.o.
Panenská 8
811 01 Bratislava
www.m2c.eu

Technická správa a údržba
Energetický manažment
Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Bezpečnostné služby
Recepčné, poštové, obslužné služby + tlač

OKIN FACILITY SK, s.r.o.
Cukrová 14
811 08 Bratislava
www.okinfacility.sk

Technická správa a údržba
Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Recepčné, poštové, obslužné služby + tlač
Záhradné a terénne úpravy
Požiarna ochrana a BOZP

Adresár spoločností na Slovensku

Sodexo s.r.o.
Vajnorská100/B
831 04 Bratislava
www.sodexo.sk

Technická správa a údržba
Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Catering, vending a správa jedální
Recepčné, poštové, obslužné služby + tlač
Zasadacia miestnosť a spoločenské udalosti +
FM marketing

SOMAT Group a.s.
Mierová 127
821 05 Bratislava
www.somatgroup.sk

Komplexný FM
Technická správa a údržba
Property management
Správa bytov
Projektový manažment

Special Service
International SK s. r. o.
Hraničná 1728/18
821 01 Bratislava
www.ssigroup.sk

Služby integrovaného FM – strážne služby, technická
správa
Údržba a upratovanie nehnuteľností

STRABAG Property and
Facility Services s. r. o.
Dunajská 32
817 85 Bratislava
www.strabag-pfs.sk

Technická správa a údržba
Energetický manažment
Čistenie, upratovanie, vrátane špeciálneho
a vonkajšieho
Záhradné a terénne úpravy
Property management

Technická správa a údržba
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Energetický manažment
Einsteinova 25
HVAC
851 01 Bratislava
CAFM
www.veoliaenergia.sk
C 0 /M 100 /Y 100 /K 0
Odpadové hospodárstvo

ZBEREKO, spol. s r. o.
Krivá 23
040 01 Košice
www.zbereko.sk

Technická správa a údržba
Komplexný Facility management
Projektový manažment
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Kontakt

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FACILITY MANAGEMENTU

STAŇTE SA ČLENOM
SAFM AJ VY!
Kontakt
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FACILITY MANAGEMENTU
Cukrová 14, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
tel. +421 903 755 600
www.safm.sk
safm@safm.sk

ZÍSKAJTE VŠETKY VÝHODY ČLENSTVA
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE FACILITY MANAGEMENTU
› VZDELÁVANIE ČLENOV SAFM
› VÝMENA KNOW - HOW
› VZÁJOMNÁ ODBORNÁ KOMUNIKÁCIA

V spolupráci s Interconnection Consulting
IC Consulting k.s
www.interconnectionconsulting.com
v zastúpení Ján Hudák
hudak@interconnectionconsulting.com
Grafický návrh obálky a grafické spracovanie
MeaOvis
www.meaovis.com
v zastúpení Eduard Hirjak
biz@meaovis.com

WWW.SAFM.SK
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SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FACILITY MANAGEMENTU

FACILITY
A PROPERTY
MANAGEMENT

pre všetky typy
komerčných nehnuteľností
a ich vlastníkov
už viac ako 10 rokov
Global Facility a.s.
Slovenská republika
Global Facility Services a.s.
Česká republika
www.globalfacility.sk
global@globalfacility.sk

Spravujeme:

< 850 000 m2
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< 700 objektov

