
zÁPlsNlcA Zo ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA SAFM

Dátum: 2.112017, O 16:00 hod.
Miesto: Zasadačka 10. Posch., Aupark 02 Tower, Bratislava

Prítomni: Silvia Nagyová
Karol Hederling
Vladimír Prvý
Monika Hank

PROGRAM

0. Schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice.

Program bol schválený, za overovatel‘a bola zvolená S. Nagyová

1. SAFM Guide — výstup z prezentácie — follow up

Predstavenstvo sa zbodlo, že k tejto téme bude špeciálne samostatné stretnutie po Valnom

2hromaždeni.
Zodpovedný: predstavenstvo

T: 31.12.2017

2. Valně zhromaždenie SAFM —follow up

• Termín 28.11.2017 od 15:30 do 19:30,CHopin Hotel Bratislava

• Miestnosť + cateríng - ok, upresniť počet zúčastnených pre catering

• S.Nagyová odprezentovala Návrh činností na rok 2018, plánovaný budget na rok

2018,

• Program je pripravený, Výročná správa je pripravená, pozvánky boli rozoslané

• Po 7.11.2017 bude rozoslaná mailová pripomienka I< pozvánkam a následne budú

členovia telefonicky kontaktovaní.

• Volba ďalších dvoch členov do predstavenstva, v zmysle tohto treba ešte upraviť aj

naše stanovy

Zodpovedný: K.Hederling; S.Nagyová

T: 24.11.2017

3. Schválenie nákupu reklamných predrnetov

M. Hanic predstavila ponuky na USB kľúče, perá a odznaky s logom SAFM pre členov na Valné

zhrornaždenie a predstavenstvo vybralo a odsúhlasilo nákup týchto reklamných predrnetov

v hodnote 600,00 EUR— perá, usb kľúče a pin odnzaky.

Zodpovedný: M. Hanic

T: 24.11.2017

4. https://www.eurofm.org — update stránky — INFO

S. Nagyová dala do pozornosti prerobenú a vynovenú stránku EuroFM.

5. SAFM — už aj na Twitteri — INFO

Od oktábra 2017 sa SAFM prezentuje už aj na Twitteri.
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6. Správca sociálnych médií (Twitter, FB, Linked in)

Predstavenstvo sa zbodlo, že SAFM potrebuje marketingového poradcu a správcu sociálnych

médií, ktorý nám bude tieto kontá spravovať resp. nám odovzdá know-howa prevedie nás aj

touto oblasťou.

Zodpovedný: predstavenstvo, V.Prvý

T: priebežne

7. Videá na Dni FM 2018

V spolupráci s In Form Slovakia budú pripravené aj náborové videá na konferenciu.

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 31.12.2017

8. Promo na STU — Dni FM 2018— časovanie, rozvrh

Pre vytvorenie samostatnej sekcie pre študentov na Dni FM 2018 je potrebné pripraviť

obsahový plán.

Zodpovedný: predstavenstvo

T: 31.12.2017

9. Rózne:
• Dni FM 2018 —návrh na raut program, preveriť kúzeinika

https ://www.magicshow.sk/
Zodpovedný: M. Hanic

T: 31.12.2017

• SAFM web —logá našich členov umiestniť na prednú stránku na lištu, kde sa budú

pohybovať dokola
Zodpovedný: S. Nagyová

T: 31.12.2017

• Poslať pozvánku na Valné zhromaždenie aj Doc. Ing. Viere Somorovej, PhD
Zodpovedný: K. Hederling

T: 10.11.2017

• Pripomenúť sa telefonicky firmám Engie a Atalian na certifikáciu ešte tento rok,

zaujímavý argument je, že ide aj o overenie kvalifikácie ich zamestnancov.
Zodpovedný: K. Hederling

T: 10.11.2017

• SAFM stále čaká na čísla na certifikáty pre absolventov. Je nutné napísať urgenciu teamu

EuroFM kvĎli certifikačnýni číslam na certifikáty.
Zodpovedný: K. Hederling

r: 10.11.2017

• SAFM stránka — inzercia pracovných pozícii z oblasti FM v spolupráci s personálnymi

agendami, tip na rating pre íudí.
Zodpovedný: predstavenstvo

Tt priebežne

• PAN- Eurápska certifikácia - promo cez AZZZ SR
Zodpovedný: S.Nagyová

T: 15.11.2017

ZapisovateY: Monika HanicÁk Overovatel

V Bratislave, dňa 2.11.2D17‘ Ď
‚

2


