
zAPIsNIcA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA SAFM

Dáturn: 6.07.2017, 015:30 hod.
Miesto: Zasadačka 10. Posch., Aupark 02 Tower, Bratislava
Prítomní: Silvia Nagyová

Martin Záhora
Marek Horský
Karol Hederling
Vladimír Prvý

PROGRAM

0. Schválenie programu a voľba overovatel‘a zápisnice

1. Preštudovanie predmetu stanov

2. Doplnenie 2 členov do predstavenstva

3. Stretnutie členov september

4. Update k miestu konania Dni FM 2018

S. Poslať mail do EFMC

6. Zaplatenie letenky a ubytovanie p. Niels Peters

7. Témy pre ročník Dni FM 2018

8. International — The Well building standard

9. Memorandu spoločenstvo vlastníkov bytov

10. Cestovné náklady — metodológia

11. Daňové priznanie za rok 2016- stav

12. Analytika FM Certifikácie

13. ASB portál

14. Ráme

0. Schválenie programu a volba overovateľa zápisnice.

Program bol schválený, za overovateľa bala zvolená S. Nagyová

Zodpovedný: S. Nagyová

1. Každý člen predstavenstva má za úlohu preštudovat predmet našich stanov a dať svoje

stanovisko čije potrebné ho nejak upraviť.

Zodpovedný: predstavenstvo

P najblížšie predstavenstvo

2. Predstavenstvo schválilo zmenu stanov ato o zvýšenie 2 členov do predstavenstva. Spolu bude

v predstavenstve 7 členov. Je to z dávodu vysokého nárastu aktivít asociácie a počtu členov. Je

potrebné navrhnúť riešenie textácie aký nastane proces v prípade, že sa neobsadí na výzvu

počet členov do predstavenstva. V pripade párneho počtu členov predstavenstva padal návrh,

aby prezident asociácie disponovals dvoma hlasmi.

Zodpovedný: predstavenstvo

T: schválené
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3. Máme v pláne usporiadať neformálne stretnutie (opekačka 12.9.2017) pre našich členov.

V prípade, žehy sa z časových dĎvodov nepodarilo zorganizovať opekačku v navrhovanom

termíne, predstavenstvo navrhuje ‚ stretnutie spojiť s Valným Zhromaždením, ktoré bude

v októbri alebo v novembri. K. Hederling preverí možnosť usporiadaťtúto udalosť v Reštaurácii

pod Brezov?

Zodpovedný: k: Hederling
T:12.9.2017

4. S. Nagyová informovala, že prebehlo stretnutie s predstaviteľmi X-Bionic v Šamoríne. Je

potrebně donegociovať náklady konferencie DNI FM 2018. Náklady pre spoločnosť lnform

vo výške 7500 EUR (3000 EUR za organizáciu programu a 4500 EUR za organizáciu eventu).

Zodpovedný: predstavenstvo

T: priebežne

5. K. Hederling má poslať oficiálnu deklaráciu záujmu na hlavičkovom papieri asociácie do EFMC

ohľadom usporiadania konferencie v roku 2019 na Slovensku.

Zodpovedný: 1<: Hederling
15 .9 . 2017

6. Predstavenstvo odsúhlasilo náklady spojené s ubytovaním a dopravou pre pozvaného

študenta FM z Holandska p. Niels Peters na dni FM2018 ako prednášajúceho. Niels Peters sa

stal víťazom EFMC student Poster Competition 2016. Podmienkou na preplatenia nákladov je

súlad jeho prác s témami konferencie Dni FM 2018.

Zodpovedný: predstavenstvo

T: schválené

7. Predstavenstvo navrhlo a odsúhlasilo témy pre ročník Dni FM 2018: Workplace solution

a lnová cie v FM.

Zodpovedný: info

T:

8. S. Nagyová pošle predstavenstvu viac iníormácií o The well building standard predstavenstvu.

V Poľsku sa podľa týchto postupov postavila budova. Karol preverí u JLL a HB Reavis či sa už
s týmto pojmom stretli.

Zodpovedný: S Nagyová, K. Hederling

T: 31.82017

9. Otvoriť komunikáciu na memorandum so Združením spoločenstiev vlastnikov bytov na SR,

Zodpovedný: K. Hederling

T:31. 10. 2017
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10. Predstavenstvo schválilo vypracovanie metodológie na cestovné náklady. V. Prvý osloví viac

účtovných finem a predstavenstvo informovať o výsledku.

Zodpovedný: V. Prvý

T: 30.9,2017

11. Daňové priznanie bob odovzdané za rok 2016 dňa 30.6.2017, kópia bude priložená k zápísnici.

Zodpovedný: V. Prvý

T: 15.8.2017

12. K. Hederling pnipraví analýzu z výsledkov testov účastníkov FM certifikácie pne predstavenstvo.

Do budúcna möžeme vedieť túto informáciu konzultovať svedením firmy, ktoré pnihlásilo

svojich zamestnancov na certifikáciu.

Zodpovedný: K. Hederling

T: 31.10.2017

13. S. Nagyová informovala o 2aujímavom článku z časopisu ASB 191 Ako náklad prináša úspory.

14. Rózne:

Zodpovedný: predstavenstvo

T: ínfo

a) K. Hedenling dal do pozornosti zaujímavú spoločnosť poskytujúcu systém elektronického

dotykového papiera (lOT) pne manažment rezervácii miestnosti.

Zodpovedný: K. Hederling

T: info

b) Predstavenstvo schválilo pre spoločnosť HEDING DESIGN odmenu vo výške SO € / hod

v prípade konania workshopov na FM certifikácíu.

Zodpovedný: predstavenstvo

T: schválené

c) Predstavenstvo schválilo prijatie nového člena p. Pavla Haricha ako FO úd 1.8.2017

‚J
V Bratislave, dňa

Zodpovedný: M. Horský

T: 1.8.2017
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