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Vážení členovia SAFM a priaznivci 
facility managementu,

obdobie od Augusta 2016 do súčasnosti znamenal pre Slovenskú 
asociáciu facility managementu opäť výrazný posun. Facility mana-
gement je dôležité a stále rozvíjajúce sa odvetvie na Slovensku. 
Prostredníctvom svojej členskej základe SAFM reprezentuje v sú-
časnosti 20.000 zamestnancov pracovného trhu.
Od ostatnej hodnotiacej správy v r. 2016 sme v zmysle svojich cie-
ľov posilnili výrazne svoju členskú základňu o významné právnické 
subjekty, ktorých hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb faci-
lity managementu. Významným posunom je členstvo v Asociácie 
Zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) od 1. 1. 2017. 
Toto členstvo prináša SAFM rozšírenie možností zúčastňovať sa 
legislatívnych konaní a možnosť iniciatívne otvárať a podporovať 

témy k lepšiemu podnikateľskému prostrediu.
Svoje aktivity naďalej transparentne komunikujeme svojej základni ale aj všetkým priaznivcom 
facility managementu prostredníctvom nosného komunikačného média, web portálu, pravidel-
ným vydávaním newslettera a úpravami k ľahšiemu získavaniu potrebných informácii. Novinky 
a informácie taktiež sprostredkovávame cez odborný portál Linked-in, cez vytvorený profil SAFM 
a diskusne vytvorenú skupinu.
Vo februári 2017 sme zorganizovali členské stretnutie v sympatických priestoroch reštaurácie Fla-
mender v Bratislave aj s predstaviteľmi AZZZ . Neformálnymi diskusiami sme rozvíjali témy a hľa-
dali riešenia pre podporu FM. Jednalo sa o prvé stretnutie takéhoto formátu za účasti temer 80% 
prezencii poskytovateľov FM služieb na Slovensku.
Dni Facility Managementu, medzinárodnú odbornú konferenciu sme tak v roku 2016 ako aj 
v r. 2017 tradične organizovali v mesiaci Máj s cieľom priniesť trendové informácie a zaujímavých 
prezentujúcich. Zvyšujúci sa záujem o konferenciu z radov účastníkov a rečníkov nás veľmi teší 
a zaväzuje do budúcna. 
Piaty a šiesty ročník sme usporiadali v priestoroch Grand Hotela Pressburg**** a venovali sme 
sa aktuálnym témam pracovného prostredia a podpory FM prostredníctvom IT technológii. IoT 
(Internet of Things) je vysoko aktuálna téma, ktorá rezonuje na trhu a bola súčasťou prezentácii 
6. ročníka spolu s prepojením Facility managementu a HR brandu. Našim členom sme poskytli 
zvýhodnenú možnosť prezentovať sa na domovskej konferencii. 
Spätná väzba účastníkov našej konferencii Dni Facility Managmentu nám ukazuje správny smer 
v prinášaní trendových informácii a je pre nás záväzkom do ďaľších ročníkov. 
Pre podporu členskej základne sme s partnerskou spoločnosťou zorganizovali samostatný work-
shop pre členov a veríme, že takýchto aktivít vieme v budúcnosti priniesť oveľa viac.
Koncom roku sme sa zúčastnili partnerskej konferencie Týden Facility Managementu a Kongresu 
Sience meets Practive vo Viedni.

V roku 2016 sme uviedli na trh Pan-európsku FM certifikáciu a v októbri 2016 sme už mali pr-
vých certifikovaných tak z radov klientov ako aj poskytovateľov. Rok 2017 bilancujeme celkovo 
s  20  úspešnými certifikovanými čo nám ukazuje správny smer v podpore rozvoja vzdelávania 
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a overovania kvalifikovaných odborníkov v FM. 
Pre podporu informovanosti a vzdelávania sme ponúkli aj účasť na seminároch a workshopoch 
prostredníctvom Webexu ako aj možnosť zúčastniť sa Akadémie Facility Managementu pre členov 
za zvýhodnených podmienok. 
Prispievali sme pravidelne článkami v časopise Facility Manager, na portáli asb.sk a pre podporu 
konferencie Dni Facility Managementu inzerovali v online prostredí Hospodárskych novín.
Za obdobie 15 mesiacov svojej činnosti sa SAFM opäť posunula k vyspelej a zainteresovanej aso-
ciácii. Naše pôsobenie na slovenskom trhu sa stáva hlasnejším a verím, že v budúcnosti prinesie-
me opäť výzvy sami sebe ako aj slovenskému trhu FM.

          Silvia Nagyová 
            prezidentka
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Súčasné zloženie predstavenstva:

Predstavenstvo sa za hodnotiace obdobie stretlo trinásť krát, zápisy zo zasadnutí sú dostupné pre 
členov v privátnej zóne po prihlásení sa na web portáli.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Asociácia ako člen medzinárodnej siete Euro FM reprezentuje ku dňu 1. 10. 2017 19 fyzických osôb 
a 17 právnických osôb, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu predstavuje 50% nárast členskej 
základne. Aktuálny stav členov, ako aj jeho aktualizácia je zverejnená na web portáli verejne.

Členom, právnických osobám poskytuje prostredníctvom členstva v AZZZ SR možnosť zapájať sa 
do prebiehajúcich legislatívnych konaní a otvorené témy / výzvy uverejňujeme v privátnej zóne 
webu. Od začiatku roku 2017 sme takto mali možnosť sa zapojiť do 5 tém spätých s oborom Facility 
Managementu. Pravidelne sa ako riadny člen AZZZ zúčastňujeme Porady generálnych sekretárov 
ako aj Prezídia. Do budúcna nás čaká výzva ako sa aktívnejšie zapájať, prípadne byť iniciátorom 
naliehavých tém patriacich k nášmu odvetviu.

PREDSTAVENSTVO A DOZORNÁ RADA SAFM 
08/2016 – 10/2017
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Predstavenstvo:
Silvia Nagyová, predseda predstavenstva
Karol Hederling, viceprezident
Martin Záhora, člen predstavenstva
Marek Horský, člen predstavenstva a tajomník
Vladimír Prvý, člen predstavenstva a pokladník

Dozorná rada:
Ladislav Piršel, predseda dozornej rady
Andrea Szabová a Marián Žitný, člen dozornej 
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SAFM podporuje odborne a finančne svojich členov pri získavaní Pan-európskej certifikácie (Site 
Manager Certification). Od spustenia Certifikácie v r. 2016 máme 20 úspešných certifikovaných 
zo strany klientov, poskytovateľov a aj našich členov. Certifikáciou zamestnancov spoločnosti je 
možné získať konkurenčnú výhodu pred inými spoločnosťami, ale zároveň aj informáciu o úrovni 
vedomostí svojich ľudí. Po ukončení vieme pripraviť informáciu o výsledkoch vašich ľudí a porov-
nanie s ostatnými.

Vývoj počtu členov SAFM
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FINANČNÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Výsledky a trendy hospodárenia 2009 – 10/2017

Príjmy Výdavky Hospodársky výsledok po zdanení

2009 1 463,24 € 124,23 € 1 341,79 €

2010 4 539,84 € 1 336,00 € 3 203,72 €

2011 7 779,00 € 3 789,00 € 3 989,69 €

2012 13 500,00 € 9 205,00 € 3 870,12 €

2013 15 404,55 € 19 933,31 € -4 528,76 €

2014 14 851,18 € 13 878,01 € 493,17 €

2015 14 449,23 € 15 342,68 € -893,45 €

2016 24 663,50 € 29 484,11 € -4 820,61 €

2017* 46 677,76 € 46 606,23 € 71,53 €

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FACILITY MANAGEMENTU SPRÁVA O ČINNOSTI ZA OBDOBIE 08/2016 – 10/2017 

60 000,00 €

50 000,00 €

40 000,00 €

30 000,00 €

20 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

-10 000,00 €

Príjmy Výdavky Hospodársky výsledok po zdanení
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Príjmy Výdavky Hospodársky výsledok

Výsledky a trend hospodárenia Konferencie Dni Facility Managementu 2012 – 2017

Prijmy Výdavky Hospodársky výsledok

2012 5 580,00 € 4 797,03 € 782,97 €

2013 6 645,00 € 10 090,28 € -3 445,28 €

2014 5 665,00 € 7 038,98 € -1 373,98 €

2015 7 548,45 € 6 892,90 € 655,55 €

2016 11 583,50 € 11 653,96 € -70,46 €

2017 15 500,00 € 14 546,02 € 953,98 €

Výsledky hospodárenia, ako aj analýzy trendov sú dostupné pre členov asociácie v privátnej zóne 
web portálu.
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Zostatok na účte k 31. 2. 2016 4855,71 €  Stav pokladne k 31. 12. 2016   248,25 €
Zostatok na účte k 31. 10. 2017 2861,23 €  Stav pokladne k 31. 10. 2017    179,56 €



PAN-EURÓPSKA FM CERTIFIKÁCIA

SAFM ako člen medzinárodnej siete EuroFM využila možnosť zabezpe-
čovať priamo certifikáciu facility manažérov a umožniť im tak formou testu 
overiť si svoje vedomosti a získať o tom doklad platný v rámci celej Eu-
rópy. Certifikácia vychádza z európskej normy STN EN 15221-4 – Facility 
management – Kategorizácia, klasifikácia a štruktúry vo facility manage-
mente. SAFM zabezpečila preklad asi 90 otázok a troch až pätnástich 
odpovedí na každú otázku. Zaujímavosťou testu je to, že na každú otázku 
je viacero odpovedí, najmenej jedna správna a rovnako jedna nespráv-

na. Okrem samotnej FM terminológie a jej prekladu do slovenčiny sme sa potýkali so zosúladením 
celého obsahu so slovenskou legislatívou pri dodržaní princípov testu. Podarilo sa – dnes máme 
plnohodnotný test Európska certifikácia facility manažérov prvého kontaktu, v tejto chvíli jediný 
v našich podmienkach. Je garantovaný EuroFM, touto inštitúciou priamo realizovaný on line for-
mou na ich serveroch, kde je aj bezprostredne po ukončení vyhodnotený. Organizáciu celého 
priebehu zabezpečuje SAFM väčšinou v svojich priestoroch.
Pred každou certifikáciou organizujeme workshop, na ktorom sa prechádzajú jednotlivé témy 
certifikácie a zameriame pozornosť účastníkov na oblasti, ktorým by sa mali v príprave na skúšku 
venovať. 
Doterajší účastníci zhodne konštatovali, že absolvovanie testu bolo náročné a bez prípravy a samo 
štúdia by s jeho zvládnutím mali problémy. Je pre nás veľkým úspechom, že absolútna väčšina do-
terajších účastníkov testy zvládla a po prvom roku máme na Slovensku 20 certifikovaných facility 
manažérov. Tento úspech nás povzbudil. A preto samozrejme pokračujeme. Sme otvorení aj pre 
kolegov z Čiech a Moravy, jazyk by pre nich nemusel byť problém a naše FM komunity už tradične 
a dlhodobo úzko spolupracujú. 
Cena za skúšku je 500 EUR. Naši členovia majú samozrejme zľavu, v prípade certifikácie viac ako 
5 zamestnancov zníženú ešte o 10%. 

AKTIVITY ORGANIZOVANÉ SAFM
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KONFERENCIA DNI FACILITY MANAGEMENTU 2017

Tvorba pracovného miesta a podpora IT – facility mana-
gement pre ľudí 

V dňoch 22. a 23. 5. 2017 sa uskutočnil šiesty ročník konferencie Dni 
facility managementu. Organizátor Slovenská asociácia facility ma-
nagementu pokračoval v trende nastúpenom v minulom roku, keď 
sa zameral na témy zdanlivo menej odborné a blízke každodennému 
životu. Význam konferencie a spoluprácu v rámci Európy vyzdvihli vi-
ceprezident európskej organizácie EuroFM Goran Milanov a riaditeľ 
Skupiny výskumu EuroFM Mathew Tucker z univerzity v Liverpoole. 

V prvej polovici sa prednášajúci venovali pracovnému prostrediu, jeho tvorbe, udržiavaniu, pod-
pore pracovníkov. V dnešnej dobe, keď sa firmy vážne zaoberajú otázkou získavania nových pra-
covníkov a nezriedka udržaním si tých súčasných dostáva otázka kvality pracovného prostredia 
nový rozmer. Stáva sa kľúčovým faktorom a súčasne, ako konštatovali viacerí odborníci, výrazne 
ovplyvňuje produktivitu práce, v niektorých prípadoch až o desiatky percent. Práve facility mana-
žéri majú v svojich rukách pracovné prostredie a sú podstatnými partnermi pre manažérov ľud-
ských zdrojov v tejto oblasti.

Popoludní sa rozoberala zdanlivo opačná, takpovediac strojová téma, a to informačné technológie 
a ich inovatívny prínos do FM. Zdanlivo preto, lebo takmer všetky príspevky hovorili o inováciách 
smerujúcich k priblíženiu IT, ku každodenným potrebám facility manažérov a užívateľov služieb. 
Prednášajúci hovorili o konsolidácii existujúcich IT nástrojov do žiadaného výstupu, o využití inter-
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netu vecí pre každodenný život napríklad v odpadovom hospodárstve, o novinkách takýchto sietí 
a ich využití. Panelová diskusia na záver ukázala, že témy sú skutočne aktuálne a zaujali účastníkov.

Okrem odborných noviniek a nových informácií priniesla konferencia aj priestor na vytváranie 
kontaktov a partnerstiev. Či už v rámci úvodného spoločenského večera veľmi pozitívne prijaté-
ho účastníkmi, tak aj v rámci samotnej konferencie. Diskusie cez prestávky pri káve či rozobe-
raní konkrétnych problémov pri stánkoch vystavovateľov boli možno dôležitejšie, ako samotné 
prednášky. Stretnutie klientov, poskytovateľov služieb a FM odborníkov a konzultantov prinieslo 
mnohé odpovede a možno aj riešenia. Organizátora Slovenskú asociáciu facility managementu 
potešila účasť na konferencii ako početnosťou, tak aj rôznorodosťou a novými tvárami. Cieľom 
bolo viac otvoriť oblasť FM pre odbornú, ale aj laickú verejnosť, lebo v konečnom efekte každý 
zamestnanec je odberateľom služieb FM. Podľa hodnotení účastníkov sa konferencia k tomuto 
cieľu významne priblížila a mnohí sa už tešili na ďalší ročník. Na stránke safm.sk môžete nájsť viac 
informácií ako aj pekný a výstižný zostrih z konferencie.
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Slovenská asociácia facility managementu plní iniciuje, vytvára a podporuje systematické odborné 
vzdelávanie a prípravu facility manažérov. 

Rovnosť postavenia členov v asociácii zaručuje každému rovnaký prístup k informáciám. SAFM 
zabezpečuje výmenu informácií, skúseností a know-how medzi odborníkmi i na medzinárodnej 
úrovni, v rámci partnerských pobočiek v iných krajinách a s ďalšími relevantnými odbornými orga-
nizáciami národného a nadnárodného charakteru. 

Asociácia reprezentuje a presadzuje záujmy členov asociácie voči orgánom štátnej správy a sa-
mosprávy ako aj voči Národnej rade Slovenskej republiky v rámci tvorby zákonov, všeobecne 
záväzných právnych aktov a iných dokumentov pre oblasť facility managementu. SAFM rozho-
dujúcou mierou vplýva na koordinovanie legislatívneho procesu v Európskej únii a rozvíja svoje 
partnerstvá prostredníctvom medzinárodnej siete Euro FM.

POSLANIE SAFM
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