
ZÁPISNICA Zo ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA SAFM

Dátum: 03.05.2017,016:00 hod.
Miesto: Zasadačka 10. Posch., Aupark 02 Tower, Bratislava
Prítomní: Silvia Nagyová

Vladimír Prvý
Monika Hank
Martin Záhora

PROGRAM

0. Schválenie programu a voľba overovateía zápisnice.

Program bol schválený, za overovateľa bol zvolený Vladimír Prvý

1. Konferercia Dni FM2017 — aktualizácia:

Plnenie program, partneri, operativa

S. Nagyová predniesla aktuálny stav pripravy konferencie v nasledovných bodoch:

a) Video - Ondrej Štrup nám bude robiť moderátora do video vstupov

• V cene máme 6 rozhovorov. Návrhy: S. Nagyová; K. Hederling; 3. Matthew
Tucker; 4. Goran Milanov; do začiatku konferencie ešte vyberieme dalších
dvoch adeptov na rozhovor

Zodpovedný: predstavenstvo

T: 22.5.2017

• Zároveň nám p. Štrup ponúkol natočenia videa aj pre členov SAFM
Zodpovedný: M. Záhora

T: 22.5.2017

b) Foto — dohodnuté fotenie na RAUT, fotografka čo už nás fotila, Linda Kisková Bohušová;
fotenie na samotnej konferencie 23.5.2017 zabezpečí In Form Slovakia, s.r.o.

c) Média — stav medializácie konferencie v Hospodárskych novinách, nemalo veľkú spátnú
vázbu a predstavenstvo sa zhodlo, že na budúci rok táto forma medializácie nie je potrebná.
Úspešnejšia medializácia sa javí cez Linked ina časopisy Správa budov či Facility Manager

d) Partner! — ešte stále je potrebné získať d‘alších partnerov

Zodpovedný: predstavenstvo

T: 19.5.2017

e) Účastníci — aktuálny stav k dnešnému dňu je 20 platiacich účastníkov, oproti pIánu je to
naplnen!e na 50%, minulý rok bob 17 platiacich účastníkov, ešte půjde jedna mailová vlna
s pozvánkami z lnformu.
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f) Pozvánky a vstupy

Pozvánky boli rozoslané. Máme tri druhy: partnerská, štandartná a na RAUT.

Bude zasielaná ešte jedna vlna pozvánok priamo zo SAFM

Zodpovedný: S. Nagyová; M. Záhora

T: 10.5.2017

VIP vstupy —3 bolí dodané do AZZ.

Michal Kišša z nadácie pontis mal zaslať štandardné pozvánky na konferenciu d‘alej
ich partnerom, treba preveriť či ich zaslal.

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 10.5.2017

g) Náklady—aktuálna situáciaje pod kontrolou.

• Tento ročník sme sa sústredili na vylepšenie vizuálu, bude veľká obrazovka.

• Prekladanie zahraničných prednášok nebude

• Micro sajta Dni Facility Managenentnu na www.safm.sk je online.

• Rozpad nákladov a výnosov si predstavenstvo prejde po konferencii
a zhodnotí, či začneme spoluprácu s lnformom na Dni FM 2018

• Spolupráca S lnformom Dni Facility Managementu 2018 —za 4500 EUR máme
ponuke na zostavenie komplet program, ktorý má SAFM právo komentovať
a zmeniť a dodať našich prednášajúcich a pre SAFM by ostalo v riešení len
partnerstvo.

h) Prednášajúci — máme potvrdených 11 a ešte očakávame další záujem.

g) Macula poisťovacie služby s.r.o. - Nový záujemca o prednášku na konferencii a majú
záujem o členstvo. Predstavenstvo predbežne neschválilo ich členstvo v SAFM.

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 22.5.2017

2. Rozpočet na rok 2017 za prvé 4 mesiace sú veľmi dobré.

Zodpovedný: predstavenstvo

3. SAFM guide — hned‘ po konferencii začať s plánovaním a plán na spustenie je na jeseň 2017
Existuje almanach v stavebníctve, možná inšpirácia, analytika a kategórie.

Zodpovedný: predstavenstvo

T: jún2Ol7

2



4. ISO normy (september 2016)15041011 a 41012- monitoring uvedenia na SR
V kompetencii na SK Ústav pre normalizáciu, najprv to musí prejsť Európskou komisiou a
potom bude spustená. Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR — M. Záhora
pozná predsedu a spraví prvý kontakt k tomuto. Predstavenstvo schválilo pozvanie predsedu
aj na RAUT a prípadne aj na konfereciu.

Zodpovedný: M. Záhora

T:

5. Rózne:

• Pozvánka na diskusiu 23.5.2017 pre Vierku Somorovú od Centra vedecko-technických
informácií SR

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 10.5.2017

• SAFM členovia prebehne v termíne 9—12.5.2017 ich obvolanie aby sa zúčastnili
na konferencii.

Zodpovedný: M. Záhora

T: 15.5.2017

• Zaslanie VIR pozvánok pre 2 osoby ato pre zástupcov hotela ato sales manager
p. Šrobovú a riaditeľa hotela.

Zodpovedný: M. Hank

T: 10.5.2017

• Pre Karola info o víne, aby bob doručené do hotela v piatok 19.5.2017 najneskór
pondelok 22.5.2Ol7ráno, cez víkend sa nedá doručiť.

Zodpovedný: K. Hederling
T: 10.5.2017

• Fotenie RAUT — poslať pozvánku fotografke, aby sa prihlásila na RAUT

Zodpovedný: M. Hanic

T: 10.5.2017

• Zistiť ako si budú platiť ubytovanie Goran Milanova Matthew Tucker

Zodpovedný: K. Hederling

T: 15.5.2017

‚—H\( A,‘
Zapisovateľ: Monika Hanic \ \LA.M4 C...— Overovateí: Vladimir P
V Bratislave, dňa 03.05.2017.‘N.J
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