
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA SAFM

Dátum: 12.04.2017,0 16:00 hod.

Miesto: Zasadačka 10. Posch., Aupark 02 Tower, Bratislava

Prítomní: Silvia Nagyová
Marek Horský

Karol Hederling
Vladimir Prvý
Monika Haníc

PROGRAM

0. Schválenie programu a volba overovateľa zápisnice.

Program bol schválený, za overovateľa bola zvolená S. Nagyová

1. Konferencia Dni FM2017 — aktualizácia:

Plnenie program, partneri, operatíva

S Nagyová predniesla aktuálnu situáciu ohradne médií, prednášajúcich a partnerov už

dohodnutých (DAIKIN AIRCQNDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.; Slovanet, a.s.;

NATURAL SOLUTIONS, s.r.o., SimpleCell Networks Slovakia as. ). Ďalej predstavila nových

potencionálnych partnerov, s ktorými momentálne komunikuje, ClSCO, Nadácia Pontis,

26HOUSE. Predstavenstvo bude ďalej intenzívne hťadať ďalších vhodných partnerov pre

konferenciu (Pekka a Tucker; Lenovo, ESET...). Spätná väzba k finančnému rozpočtu je veľmi

pozitívna. Záujem o konferenciu začína byť aj z klientskeho segmentu a je plánovaná ešte

jedna vlna oslovenia mailom zIn Formu.

Zodpovedný: predstavenstvo

T: 10.5.2017

• lnformácie ku konferencii členom SAFM

Predstavenstvo sa zhodlo ešte raz členom zaslať osobný mail s podrobnejšim vysvetlením

ohfadne možnosti mediálnej prezentácie na konferencii ( za čisté náklady 200 EUR stánok a

spolu S vstupov)

Zodpovedný: S. Nagyová, M. Horský

T: 21.4.2017

• Dni Facüity Managementu Ročník 2013

Predstavenstvo odsúhlasilo návrh, že pre budúci ročník zostavovanie programu a hľadanie

rečníkov budeme riešiť cez In Form, ktorý predbežne s touto formou spolupráce súhlasí. SAFM

bude mať samozrejme výhradné právo na schvaľovanie prednášajúcich a zároveň bude mať

možnosť dať svoje návrhy do programu. Partnerstvo a marketing bude riešiť SAFM

samostatne.

• Samostatná podstránka na www.safm.sk pre Dni FM

S. Nagyová predniesla grafický návrh samostatnej stránky pre Dni FM za cena 200 EUR

a predstavenstvo to odsúhlasilo.

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 10.5.2017
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2. ISO normy (September 2016)

• ISO 41011 Facility management - Vocabulary.
• ISO 41012 Facility management Guidance on strategic sourcing and the

development of agreements

Predstavenstvo sa dohodlo, že je pctrebné monitorovať uvedenie týchto dvoch noriem
do prostredia SR.

Zodpovedný: M. Haníc

T:

Ďalej odsúhlasilo kúpu oboch dielov a poskytnúť ich členom SAFM a zároveň pripraviť aj
informačný článok na web SAFM.

Zodpovedný: M. Horský

T:

Čo sa týka preklad noriem do SK, padol návrh aby SAFM bol aspoň odborný garant tohto prekladu.

Zodpovedný: S. Nagyová

T;

3. Kontrola plnenia budgetu k 31.3.2017

V. Prvý odprezentoval aktuálny stav financií a čo sa týka celkových výdavkov, sme v miernom
šetrení, čo je pozitívnejšie akc bob plánované.

4. Členský workshop pre pracovnú skupinu (termín, rniesto a koordinátor)

Predstavenstvo navrhlo, aby si členská základňa vyberala jednu - dve térny a norninantov, ktorí
to budú zastrešovať. SAFM bude robíť záštitu a podporu vo forme právneho poradenstvo a
odborného garanta. Návrh témy SAFM: Duálne vzdelávanie. Ešte treba zvolíť vhodnú formu
workshopu, napriklad grilovačka s vhodným rniestom výberu napr. Modra a terrnínom niekedy
v júni, aby to bob pre členov zaujímavejšie a lákavejšie.

Zodpovedný: K. Hederling

T: 9.5.2017

5. Rózne:

• Projektová koordinátorka v SAFM — predstavenie
S. Nagyová predstavila novů posilu do tírnu SAFM Moniku Haníc, ktorá bude zastávať
funkciu projektovej koordinátorky.

• Reprezentácia SAFM na EnergyCamp 2017
htt ://www.en e rgycam p.sk/P rora m

Za SAFM sa zúčastnil M. Horský, rollup a marketingový materiál bol distribuovaný.
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• Porada GS a Prezídium update
Termín konania bol 29.3.2017, témy boli mimo nášho dosahu, na Prezídiu sme sa
nezúčastnili.

• SK CBC - Slovenská rada pre zelené budovy (Slovak green building council)
http ://atx.sk/skg bc/porta 1/
Predstavenstvo sa zhodlo, že je potrebné zintenzívniť spoluprácu s nimi a pozývať ich
na naše akcie.

Zodpovedný: K. Hederling

T:

• Schválenie odmeny za PAN-európsku certifikáciu 200 EUR pre K. Hederlinga
Predstavenstvo návrh odsúhlasilo.
M. Horký úspešne absolvoval certifikáciu, gratulujeme!
Je v pláne odľahčenie procesu certifikácie pre K. Hederlinga v spolupráci
$ http://www.fmisk/ ‚ pričom za skúšky bude nadalej zodpovedný K. Hederling a
Workshopy k certifikácii musia ostať zadarmo. Čakáme na spätnú vázbu od FMI
na návrh spolupráce. Zároveň SAFM vypracuje návrh ako ešte lepšie promovať
certifikovaných Facility managerov pre SK pomery.

Zodpovedný: K. Hederling

T: 31.5.2017

Jeden z návrhovje vytvoriť mikrostránku pre certifikáciu s detailnejšími informáciami
ako napr. platnosť certifikátu, recertifikácia a podobne

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 31.5.2017

Predstavenstvo navrhlo osloviť absolventov workshopu, ktorí neprišli na certifikáciu,

aby sa zúčastnili najbližšej certifikácie.
Zodpovedný: M. Horský, M. Haníc

T: 9.5.2017

• Schválenie nákupu mobilného telefčnu 91 EUR pre účely SAFM
Predstavenstvo návrh schválilo.

• Spätná vázba Biznis raňajky 21.3.2017
M. Hanic zorganizovala spätnú väzbu formou dotazníku výsledkom čoho bob, že Biznis
raňajky mali pridanú hodnotu pre zúčastnených a mali dobrú úroveň.

• Webinár 3.4.2017 — ÚKLID VČERA, DNES a ZĺTRA
S. Nagyová odprezentovala priebeh webinára a vyjadrila spokojnosť s jeho priebehom.
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• Google ads aktualizácia
Predstavenstvo požadovalo preveriť reporting za predchádzajúce obdobie.

Zodpovedný: M. Horský

T:9.5.2017

• Perá s Iogom SAFM
Predstavenstvo schválilo výrobu pier s logom SAFM.

Zodpovedný: M. Horský

T: 9.5.2017

• Konferenciu EFMC v Madride
K. ĺ-iederling prednesoI, že tento rok sa tejto konferencie nezúčastnrne.

• FM insite časopis dať mk na SAFM web

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 13.4.2017

• Facebook marketing
Predstavenstvo sa zhodlo, že by bob vhodné poradiť sa s odborníkom na sociálne
médiá a marketing na FS. Najprv ale treba rozbehnúť Linked In.

Zodpovedný: predstavenstvo

T:

Zapisovateí: Monika Hanic C Qverovater:
‚ I

V Bratisbave, dňa 12.04.2017.
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