
ZÁPISNICA Zo ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA SAFM

Dátum: 0606.2017, o 16:00 hod.
Miesto: Zasadačka 10. Posch., Aupark 02 Tower, Bratislava
Pritomní: Silvia Nagyová

Karol Hederling — na telefáne
Martin Záhora
Marek Horský
Vladimír Prvý
Monika Hanic

PROG RAM

0. Schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
1. Debrief Dni Facility Managementu 2017
2. Analýza dopadu reklamy v Hospodárskych novinách
3. Program Dni Facility Managementu 2018
4. Kandidatúra na EFMC apríl-máj 2019
5. Workshop členskej základne — Grilovačka SAFM 2017
6. Spolupráca S AZZZ - Asociácia zamestnávateľských zvázov a združení SR
7. SAFM Guide
8. Financie 01— 05/2017
9. Návrh kandidátov na členstvo v asociácii SAFM
10. Certifikácia Jún 2017
11. Ráme

Ú. Schválenie programu a voľba overovatel‘a zápisnice.

Program bol schválený, za overovateľa bol zvolený Marek Horský.

1. Debrief Dni Facility Managementu 2017:

a) Spätná väzba účastníkov — bola veľmi pozitívna, program v rámci sekcií bol naplnený

v rámci očakávaní asociácie. Predstavenstvo sa zbodlo, že za ešte akt!vnejšej spolupráce

dalších členov predstavenstva v ďalších ročnikoch bude úroveň konferencie len stúpať.

b) Predstavenstvo schválilo odmenu 300,00 EUR pre M. Hanic, ktorá koordinovala

organizáciu konferencie ako nová posila v teame SAFM na pozicii projektová manažérka.

c) Analýza oslovenia účastníkov cez rázne informačně kanály, vyhodnotenie dotazníka

od zúčastnených. Hodnotení boll prednášajúci, moderátori, panelová diskusia, priestory

kde sa konala konferencia. Veľký úspech mala panelová diskusia. Celkové hodnotenie

konferencie bob veľnii pozitívne 1,76 (hodnotenie 1 až 5). Predstavenstvo má záujem o

možnosť zmeny priestorov na konferencie. Toto bude prejdené s In Form Slovakia.

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 15.7.2017
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d) Padol návrh na ďalší ročník doplniť do dotazníku aj otázky na spätnú väzbu k večernému

Rautu, prípadne čo by radi privítali.

Zodpovedný: Predstavenstvo

T: december2ol7

e) Video bob ohodnotené zo strany SAFM velmi pozitívne, bude umiestnené na webe

SAFM a Linked in.

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 126.2017

f) Predstavenstvo si prešlo návrh spolupráce S In Form Slovakia na rok 2018

D Paušál 3000,00 EUR (8 prednášok; 2 panelové diskusie (v každej 3-4

účastníci) 2 moderátorov konferencíe

Spůsob spolupráce: Pripravia koncept a navrhnú mená a následne po odsúhlaseni SAFM ich

osbovia a doladia.

lodpovedný: S. Nagyová

T:jún2Ol7

g) Tlačová správa k ukončeniu konferencie v SK a AJ bude pripravená a uverejnená v júnovom

newletteri.

Zodpovedný: K. Hederling

T:16.6.2017

2. Analýza dopadu reklamy v Hospodárskych Novinách

S. Nagyová zhrnula na základe vyhodnotenia reklamy z Hospodárskych novin, že tento

spásob reklamy bol síce zaujimav‘ý ale pre nás nebol vermi neefektívny aj napriek veľmi

výhodnej cenu 1500,00 EUR. Efektívnejši typ pre nás by bol online Pay per Click, je viac

cielená, nie len cez jednD médium, ale tam kde potrebujeme. Jena zvážení v budúcnosti,

ktorou cestou sa vyberieme a či sina toto asociácia prenajme človeka (napr. P. SIMA) ‚ ktorý

vypracuje kompletnú rnarketingovú stratégiu.

Zodpovedný: M.Horský

T: priebežne

3. Program Dni Facility Managementu 2018

S. Nagyová odprezentovaía, že by sme už teraz mali začať na skladbe programu pre ročník

2018, za účelom váčšieho priestoru nájdenia čo najzaujímavejších těm na prednášky.

Zodpovedný: Predstavenstvo

T: priebežne
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4. Kandidatúra na EFMC apríl-máj 2019.

https://www.eu rofm.org/i ndex.php/a nnual-euroea n-faci litv-ma naRement

conference/efm c-2017
S. Nagyová preciníesla náš záujem o kandídatúru byť hosťovskou krajinou pre konferenciu

EFMC na rok 2019.7 pohíadu organizácie, hosťovacia krajina otvára dvere eventovej

agentúre, s ktorou spolupracuje EuroFM. Hosťovacía krajina neorganizuje, len hosťuje a dodá

zaujímavé kontakty. Financovanie rieši EuroFM a pre hosťujúcu krajinu ostáva 10% zo zisku

konferencie.

K.Hederling pripraví oficiálnu pisomnú žiadosť na túto kandidatúru. V pripade, že budeme

hosťujúca krajina tak konferenda Dni FM 2019 nebude ale presadili by sme tam minimálne

jedného prednášajúceho z SK.
Zodpovedný: K. Hederling

T: 16.6.2017

S. Workshop členskej základne - Grilovačka SAFM 2017
Zistiť kedy je Harmónia voľná, dajme to buď utorok alebo štvrtok, chceme termín v júni.

Zodpovedný: K. Hederling

T: 16.6.2017

Predstavenstvo zvažuje možno« Externého koučingu. Dohodlo sa, že povoláme poradcu,

napr. http://www.libellius.com/..

Zodpovedný: S.Nagyová

T: 12.6.2017

Aké si) očakávanie členov od asociácie, zadefinovať nejaké témy čo di zaujímajú,

možno« prijatia dalších členov do predstavenstva,

Zodpovedný: predstavenstvo

T: priebežne

6. Spolupráca s PIZZ - Asociácia zamestnávatel‘ských zväzov a združení SR

Predstavenstvo začalo zvažovať, či bude SAFM členom PIZZ (členské 6000,00 EUR-rok), ak sa

nebude aktívne angažovať. Posledná aktivita v spolupráci s nimi stroskotala na nizkej odozve

od členov asociácie. Výsledky nakoniec neboli odovzdané do AZZZ, pretože sme nedostali

včas potrebné čísla. Možným riešeriim je zaktualizovat kontakty na konkrétnych ľudí, ktorý sa

tornu budú mať čas aj venovať. Podklady v budúcnosti nielen zaslať do mailu ale ich oslovit aj

telefonicky.

Zodpovedný: predstavenstvo

T: priebežne

7. SAFM Guide
S. Nagyová navrhla spravit stretnutie lnterconnection Consulting <váli analytike.

Zodpovedný: M. Záhora, S.Nagyová

T: 15.6.2017
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8. Financie 01— 05/2017
V.Prvý odprezentoval stav financií, treba ešte doplniC podklady z konferencie a dofakturovať

kvartálne členské.

Zodpovedný: M. Horský

T: priebežne

9. Návrh kandidátov na členstvo v asociácii SAFM
M. Horský predložil žiadosti dvoch fyzických osbb o členstvo, ale stále čakáme na ďalšie

podklady od záujemcov. Predstavenstvo sa zhodlo, že členstvo sa bude zvažovať až po dodaní

kompletných podkladov.
Zodpovedný: M.Horský

T: priebežne

10. Certifikácia hin 2017

M. Horský pošle info email absolventom minulých workshopov, ktorý neboli na certifikácii

Termín workshopu 14.6.2017016:00v kancelárii na Cukrovej 14.

Termíny certifikácie bude 3.7.2017v sídle SAFM a 29.6.2017v Trenčíne.

Zodpovedný: M.Horský

T: 12.6.2017

11. Rózne:

• ISO normy — začatie spolupráce s Úradom pre normalizáciu, metrolágiu

a skúšobníctvo SR.
ISO 41011-2017 — Facility management — Vocabulary
ISO 41012-2017 — Facility management — Guidance on strategic sourcing and the

development of agreements

Zodpovedný: M.Záhora

T: 30.6.2017

• Oficiálne poďakovanie Euro FM za účasť na konferencii, poslať link na video a

fotografie

• Zodpovedný: K. HederlÉng

• T: 16.62017

Zapisovateľ: Monika HanicU2Á Overovatel: Marek Hý!

V Bratislave, dňa 06.06.2017.
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