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0. Schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice.

Program bol schválený, za overovateľa bola zvolená S.Nagyová

1. Návrh na úprava stanov SAFM

1.1. Predstavenstvo navrhlo a odsúhlasilo zmenu stanov nasledovne:

v odseku V. Orgány asociácie, bod 1. Valné zliromaždenie, bod S.)

5. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná váčšina riadnych
členov asociácie. K prijatiu uznesení alebo rozhodnutí valného zhromaždenia je potrebná
3/5 váčšina prítornných členov. Pokiaľvalné zhromaždenie nieje uznášania schopné ani pol hodiny
po ohlásenom čase zahájenia, predseda predstavenstva otvorí náhradné valné
zhromaždenie. toto valná zhromaždcnic rozpu;tí a zvolá náhradná valná
zhromaždcnic. Náhradné valné zhromaždenie je uznášania schopné bez ohľadu na počet
prítomných riadnych členov a k prijatiu platného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných riadnych členov. Pokiaľ na riadnom valnom zhromaždenf nedójde k prijatiu návrhu
rozpočtu a plánu činnosti na nasledujúci rok, je predstavenstvo povinné zvolaťdo 30 dní nové valné
zhromaždenie, pre ktoré platia rovnaké podmienky ako pre náhradné valné zhromaždenie.

K úprave tohto bodu ešte prebehne konzultácia s právnikom a v prípade zmeny bude odsúhlaseníe

znenia členom zaslané Per rollam.

v odseku IV. Členské prĺspevky a poplatky, bod 3

3. Za účelom dosiahnutia svojho poslania asociácia vykonáva činnosti
a) iniciovanie vybudovania vzdelávania facility managementu na stredoškolskej a vysokoškolskej
úrovni,
b) podpora inštitúcií zameraných na vzdelávanie facility managerov,
bb) zabezpečovanie certifikáde facility managerov,
c) organizovanie konferencie z oblasti facility managementu (každoročne),



d) vystupovanie v úlohe odborného garanta podujatís tématikou facility managementu,
e) ) vydávanie informačného materiálu o stave a subjektoch poskytovania služieb FM na
Slovensku,
f) vytvorenie a prevádzka vlastnej webovej stránky,
g) sledovanie a podpora najnovších trendov v FM na Slovensku,
h) poskytovanie odborných rád z oblasti facility managementu,
1) aktívne podieľanie sa na vytváraní ďalších častĺ európskej normy a ISO noriem facility
managementu

j) vypracovanie etického kódexu facility managera.
k) vytvorenie systému podpory pre pracovně pozície v obore facility managementu

1) poskytovať propagáciu činností a aktivít svojim členom

a následne v bode:

1) Príspevky sa platia na kalendárny rok. Novoprijati členovia asociácie zaplatia v roku prijatia
členstva alikvátnu časť členského prispevku, vypoč(tanú ako pomernú časť z príspevku
pripadajúceho na kalendárny rok, Člen Asociácie má právo požiadať o rozdelenie ročného
prispevku na Členský príspevok a Prispevok na podporu aktivít ato maximálne v pomere 60:40,
kumulatívne vn výške schváleného ročného Členského príspevku. Nezaplatenim prispevku mäže
dájsť k zániku členstva v asociácii.

2. Komunikácia A227

Predstavenstvo sa zhodlo, žeje potrebné apelovať na členov asociácie k aktívnejšej komunikácii s AZZZ.

Na výzvuk zmene zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoršich predpisov (d‘alej len „návrh

zákona‘). Ide o realizáciu avizovaného Sociálneho balička vlády SR, kde sa menia príplatky za víkendy

a noc. SAFM navrhlo výnimku k prevádzkam dátových centier.

3. Rázne

3.1. Podpora Dni FM 2018

V zbornikoch z konferencií organizujúcich cez In Form Slovakia bude bezplatne

umiestnená reklama na Dni FM 2018.

3.2. Cestovné náhrady

Predstavenstvo odsúhlasilo, že si jeho členovia nebudú účtovať cestovné náklady.

3,3. Zmena miesta a času konania Valného zhromaždenia SAFM

Predstavenstvo odsúhlasřlo zmenu miesta a času konania Valného zhromaždenia dňa

28.11.2017 z dávcdu nepostačujúcej účasti, aby balo uznášaniaschopné.

V Bratislave, dňa 24.11.2017.


