
ZÁPISNICA Zo ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA SAFM

Dátum: 16.1.2018, o 16:00 hod.
Miesto: BA, Aupark Tower
Prítomní: Silvia Nagyová

Marek Horský
Karol Hederling
Vladimír Prvý
Ľubomír Šivec
Miroslav Kukla

Body programu:

0. Schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice
1. Slovenská spoločnost údržby

2. Založenie Sekcii v AZZZ

3. Finančná uzávierka 2017

4. WEB J Ad words

5. Správa sociálnych sletí— súvisiaci Budget 2018

6. Dni FM2O1S—status

7. lnteligentná budova 2018 —Trend konferencia

8. Technická komisia 109— status

9. Rózne

PROGRAM

0. Schválenie programu a voľba overovateľa zápisnice.

Program bol schválený, za overovateľa bol zvolený V. Prvý.

1. Slovenská spoločnosť údržby - http:/Jwww.udrzba.sk

S. Nagyová informovala o cieľoch danej spoločnosti a O nadviazani komunikácie ohľadom

duálneho vzdelávania. Predstavenstvo navrhlo, aby sa prezidentka spojila s touto

spoločnosťou ohYadom nadviazania dialágu a možnej budúcej spolupráce v rámci duálneho

vzdelávania, prípadne podpory.

Zodpovedný: S. Nagyová

T: 31.1.2018

2. Založenie Sekcií v AZZZ

Predstavenstvo dostalo za úlohu premyslieť si spoluprácu v rámci členskej základne AZZZ ado

«orej sekcie by sme chceli byť. Momentálne je to na úrovni diskusii v AZZZ. M. I-lanic pošle

prehľadný zoznani spoločností, ktoré sú členom v AZZZ.

Zodpovedný: Predstavenstvo

T:26. 1. 2018
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3. Finančná uzávierka 2017

V. Prvý predniesol uzávierku s hospodárskym výsledkom — 306831 EUR. Stav účtu

k 31.12.2017 = 1837,00 EUR. V. Prvý má do budúceho predstavenstva pripraviť kompletnú

analýzu koll<o sme celkovo zaplatili EuroFM za certÉfikáciu na počet certifíkovaných a koľko im

ešte máme doplatiť.

Zodpovedný: V. Prvý

T: ďalšie predstavenstvo

4. WEB/ Adwords

S. Nagyová zhrnula využivanie grantu z google adwords za rok 2017. Náklad za obdobie

od marca 2017 do novernbra 2017 bol okolo 1800 EUR a v tomto čas. S. Nagyová prednesie na

budúcom predstavenstve konkrétny návrh pre nastavenie google adwords pre rok 2018, aby

sme vedeli zlepšiť sledovanosť stránky a zvýšiť náš raiting.

Prezidentka vysvetlila náš zámer na sociálnych sieťach a zároveň predstavenstvo

odsúhlasilo 250 EUR odmenu pre odborníka, ktorý overi potrebné informácie pre ďalšie

fungovanie a čerpanie ohľadom grantu.

Zodpovedný: S. Nagyová

T: ďalšie predstavenstvo

5. Správa sociálnych sietí—súvisiaci Budget 2018

Linkedin a twitter sú naše hlavné kanály na komunikáciu, Spracovať tieto sociálne médiá nás

bude ročne stáť 1280€ a fakturovať sa bude na polročnej frekvencii. Predstavenstvo schválilo

tento náklad.

Zodpovedný: S Nagyová

T: priebežne

6. Dni FM2018 — status

S.Nagyová predniesla poslednú aktualizáciu organizácie konterencie. Newsletter s možnosťou

staťsa partnerom konferencie bol distribuovaný členom asociácie. Predstavenstvo dostalo za

úlohu hľadanie Cenerálneho Partnera, HP a partnerov na konferenciu. K. Hederling osloví

a preveri možnosť účasti EuroFM konferencii. Do budúceho predstavenstva nám In Forrri

Slovakia pripraví potvrdených prednášajúcich a účastníkov. lnformácia o zvýhodnenom

partnerstve pre členov asociácie bude komunikovaná prostredníctvom newslettra,

Zodpovedný: Predstavenstvo

T:priebežne
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7. Inteligentná budova 2018—Trend konferencia

https://konferencie.etrend.sk/trend konferencie/intelientna-budova-2018.html

K. Hederling preverí možnosť účasti ako prednášajúci na kcnferencii Inteligentná budova 2018.

«orá bude 20.3.2018 a jednou z těm bude aj Služby a manažment, ktorá sa uskutoční

20.3.2018 a mať možnosťvystúpif na konferencii ohľadom spropagovania asociácie.

Zodpovedný: K. Hederling

T: 15.2.108

8. Technická komisia 109—status

Do komisie boli zvolení nasledovní členovia:

S. Nagyová — za SAFM

K. Hederling — za JLL

V. Zubričanák — Global facility

V. Somorová — posledný predseda komisie

+4 ľudia

Predstavenstvo navrhuje aby saK. Hederling uchádzal o predsedu komisie a má našu podporu.

Zodpovedný: Predstavenstvo

T: priebežne

9. Rózne

a) 2% dane — 15.1.2018 oficiálne info

lnformácie o darovaní 2% dane pre asociáciu sú uverejnené na stránke www.safm.sk

aj s tlačivom s predvyplnenými informádami o asociácii a krátkym návodom a termínmi ako

postupovať, tak isto bob cez newsletter zaslané info členom o tejto možnosti.

b) Predstavenstvo navrhlo, aby pri odhlasovaní z newslettru bob zriadené dvojité

overenie odhlásenia, tj. pri kliknutí na odhlásenie v maile, aby bol člen prelinkovaný

na webstránku, kde potvrdí naoiaj, že sa chce odhlásiť.

c) SMS pripomienky k Zmluvám o spolupráci — S. Nagyová informovala o fungovaní

pripomienky cez SMS.

d) Podanie úprav stanov — status

Zodpovedný: M. Horský

Ľ 31.1.2018

e) K. Hederling dostal za úlohu osboviť V. Somorovú ohľadom garancie a záštity STU

pre asociáciu.

Zodpovedný: K. Hederling

T: priebežne
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f) Member meeting dia 27.2.2018 v Reštaurácii Flamender na Laurinskej ulici

V Bratislave. M. Horský preverí termín a K. Hederling navrhol robiť tento meeting

pravidelne každý rok vo februári.

Zodpovedný: M. Horský

T: 20.1.2018

g) K. Hederling navrhol uverejňovat na Linkedin krátku správu o každom zasadnutí

predstavenstva s uvedením bodov ktoré sme prebrali.

Zodpovedný: K. Hederling

T: priebežne

Zapisovatel Marek Hors OverovateI Vladimír Prvý
V Bratislave, dňa 16.1,18
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