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Vážení členovia SAFM a priaznivci facility 
managementu,

Slovenská asociácia facility managementu pôsobí na Slovensku už ôsmy 

rok od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti by som rada zhodnotila doteraj-

šiu činnosť tak na domácej, ako i zahraničnej scéne.

SAFM za obdobie od ostatného valného zhromaždenia v apríli 2015 v 

novom zložení predstavenstva prešla viacerými zmenami. Predovšet-

kým prijala Etický kódex asociácie, ktorým deklaruje svoj prístup k 

hodnotám vo vzťahu k svojmu externému i internému prostrediu. 

Výraznou zmenou je grafická a prezentačná stránka asociácie vo 

forme prijatého nového design manuálu, ktorý zjednocuje pre-

zentáciu SAFM tak v digitálnej, ako aj v tlačenej podobe. Vypra-

covaná bola nová certifikačná známka dostupná prostredníctvom 

hlavného komunikačného nástroja SAFM, web portálom, ktorý pri-

niesol zmenu štruktúry a grafického prevedenia pre zlepšenie ko-

munikácie voči verejnosti, ako aj členom asociácie, a to aj v anglickom 

jazyku. Naštartovali sme zasielanie pravidelného newsletteru členskej základni a pripravujeme aj 

aktívnu komunikáciu voči odbornej verejnosti. Zriadením účtu na profesionálnom portáli Linked-in 

oslovujeme odborníkov v obore, ako aj prispievame k propagácii asociácie.

Venovali sme sa aj pridanej hodnote pre svojich členov a rozvíjaniu aktivít na podporu facility 

managementu na Slovensku. Pre členov asociácie sme sprístupnili normu STN EN 15221 prostred-

níctvom privátnej zóny web portálu.

Tradičnou nosnou aktivitou asociácie je nesporne medzinárodná odborná konferencia Dni Facility 

Managementu. 

Štvrtý ročník konferencie pod názvom „Facility Management v praxi“ sa konal v dňoch 27. - 29. mája 

2015 v priestoroch budovy Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej ulici. 

Piaty ročník s mottom “A house is a machine for living in” (Le Corbusier) sme organizovali v spolupráci s 

odbornou eventovou agentúrou In Form Slovakia a presunul sa do priestorov hotela Grand Hotel Press-

burg v Bratislave v termíne 24. - 25. mája 2016. Vhodnou podporou konferencie bolo spoločné stretnutie 

všetkých hostí a účastníkov na neformálnom raute deň pred konaním konferencie. Všetky prednášky, 

ktoré odzneli sú pre členov časovo neobmedzene dostupné po prihlásení na web portál SAFM.

V rámci podpory vzdelávania naďalej podporujeme dve aktuálne vzdelávania. Jednou je akredito-

vané štúdium STU Správa a údržba budov – Facility Management a druhým je štúdium Akadémia 

vzdelávania FM Institute Slovakia. Okrem toho sme pripravili v spolupráci s EuroFM Pan-európsku 

certifikáciu facility manažérov prvého kontaktu (Site Managers), ktorá bude prvým medzinárodným 

certifikátom s možnosťou jeho získania na Slovensku.
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Prispievali sme odbornými článkami v časopise Facility Manager a na portáli asb.sk, prezentovali 

sme sa aj na partnerských podujatiach odbornými príspevkami a vystúpeniami. Uzatvorili sme 

dohody o marketingovej podpore s vydaveteľstvom Jaga a vydavateľstvom časopisu Facility Ma-

nager v ČR.

V rámci partnerských vzťahov sme uzatvorili memorandum o spolupráci CEE regiónu. Jej cieľom 

je užšia spolupráca medzi organizáciami v strednej a východnej Európe, pretože CEE oblasť tu má 

svoj vlastný špecifický vývoj. 

Všetky aktivity, ktorým sme sa venovali v období od apríla 2015, posunuli asociáciu o ďalší krok 

vpred. Máme však pred sebou ešte veľa práce pre zviditeľnenie práce SAFM, ako aj jeho povedo-

mia a zastúpenia facility managementu na Slovensku na úroveň vyspelých krajín. 

Verím, že spoločným úsilím a prácou máme všetky predpoklady sa neustále posúvať vpred.

          Silvia Nagyová 

            prezidentka
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Valné zhromaždenie si na svojom zasadnutí dňa 28. apríla. 2015 zvolilo nasledovných členov 

predstavenstva a členov dozornej rady.

Predstavenstvo:

Silvia Nagyová, predseda predstavenstva

Viera Somorová, viceprezidentka

Karol Hederling, Martin Záhora, členovia predstavenstva

Marek Horský, člen predstavenstva a tajomník

Dozorná rada:

Ladislav Piršel, predseda dozornej rady

Andrea Szabová a Marián Žitný, člen dozornej rady

Pokladníkom SAFM bol zvolený Vladimír Prvý.

Predstavenstvo sa za hodnotiace obdobie stretlo pätnásť krát, zápisy zo zasadnutí sú dostupné 

pre členov v privátnej zóne po prihlásení sa na web portáli. V zmysle zápisu z Valného zhromaž-

denia boli vykonané zmeny stanov v rozsahu zápisu a bola zmenená adresa sídla SAFM. Kancelá-

ria sa nachádza na Cukrovej ulici č. 14 a je plne dostupná pre pracovné stretnutia s prístupom na 

internet pre všetkých členov asociácie.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Asociácia ako člen medzinárodnej siete Euro FM reprezentuje 18 fyzických osôb a 6 právnických 

osôb, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu naznačuje mierny pokles v celkovom počte členov, 

ale i mierny nárast v podiele právnických osôb. Aktuálny stav členov, ako aj jeho aktualizácia je 

zverejnená na web portáli verejne. Jednoznačnou ambíciou v ďalšom období je získať viac členov 

tak zo strany klientov, ako aj poskytovateľov.

Na partnerských konferenciách poskytuje členom možnosť zvýhodnenej účasti a zároveň posky-

tuje bezplatnú účasť na konferencii SAFM a partnerskej konferencii SSTP s možnosťou vystúpenia 

s odbornou témou na konferenciách.

SAFM podporuje odborne a finančne svojich členov pri získavaní Pan-európskej certifikácie 

(Site Manager Certification), ktorú zrealizujeme v roku 2016.

Ponúkame členom možnosť študovať špecializovaný MBA program na Technickej univerzite 

vo Viedni s finančným príspevkom asociácie. 

PREDSTAVENSTVO A DOZORNÁ RADA SAFM 
04/2015 – 07/2016
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FINANČNÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Celkový vývoj hospodárenia asociácie v porovnaní z roka na rok mierne stúpa a schodok roku 

2013 sa podarilo stabilizovať. Pozitívne hospodárenia za obdobie rokov 2014 – 2016 je vyrovnané 

so stúpajúcim objemov príjmovej aj výdavkovej časti.

Príjmy Výdavky Hospodársky výsledok

2009 1 463,24 € 124,23 € 1 339,01 €

2010 4 539,84 € 1 336,00 € 3 203,84 €

2011 7 779,00 € 3 789,00 € 3 990,00 €

2012 13 500,00 € 9 205,00 € 4 295,00 €

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

2014 14 851,18 € 13 878,01 € 973,17 €

2015 14 668,11 € 14 083,46 € 584,65 €

2016 24 958,50 € 24 313,80 € 644,70 €

Výsledky a trendy hospodárenia 2009 – 2016
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Príjmová časť rozpočtu konferencie narástla v roku 2015 o cca 36% a v roku 2016 o 50% voči roku 

predchádzajúcemu. Napriek tomu, že počet účastníkov je stabilný od 100 do 120 účastníkov, záujem 

spoločností o partnerskú účasť významne vzrástol. Témy konferencie sú jednoznačne výrazným fak-

torom ovplyvňujúcim záujem o prezentáciu pre spoločnosti ako aj účastníkov odbornej verejnosti.

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 7 718,45 € 7 121,59 € 596,86 €

2016 11 583,50 € 11 653,96 € -70,46 €

Výsledky a trend hospodárenia Konferencie SAFM 2012 – 2016

Výsledky hospodárenia, ako aj analýzy trendov budú pravidelne aktualizované a dostupné pre 

členov asociácie v privátnej zóne web portálu.

Zostatok na účte k 31. 12. 2015 8662,56 €  Stav pokladne k 31. 12. 2015    248,25 €

Zostatok na účte k 31. 5. 2016 12372,13 €  Stav pokladne k 31. 5. 2016    228,15 €

Pre rok 2016 sa jedná o predpokladané príjmy a výdavky.
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KONFERENCIA DNI FACILITY MANAGEMENTU 2015

Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) v dňoch 27. - 29. mája 2015 zorganizovala pre 

svojich priaznivcov v poradí už 4. ročník medzinárodnej konferencie Dni facility managementu 

SAFM 2015. Asociácia pozvala na konferenciu domácich a zahraničných prednášajúcich, ktorí vo 

svojich príspevkoch oboznámili prítomných so svojimi skúsenosťami z oblasti facility managemen-

tu. Samotná konferencia prebiehala v priestoroch Slovenskej sporiteľne, ktorá bola aj generálnym 

partnerom tohto podujatia. Po príhovore Radoslava Štefáneka, riaditeľa Kancelárie vedúceho slu-

žobného úradu Ministerstva práce, rodiny a sociálnych vecí nasledovali prednášky jednak zahra-

ničných hostí (A. Redlein, J. Czerny, O. Štrup, G. Hauer, van Breemen), ale i domácich expertov 

v oblasti facility managementu (V. Somorová, M. Husár, J. Mihálik).

Keďže SAFM má vo svojom programe aj podporu vzdelávania v oblasti facility managementu 

(FM), záver konferencie bol venovaný dvom vzdelávacím inštitúciám, nad ktorými SAFM prevzala 

záštitu. Ako prvý predstavil program garant FM Institutu Slovakia O. Štrup. Po ňom prezentovala 

akreditované štúdium Správa a údržba budov – Facility management garantka štúdia V. Somorová 

zo Stavebnej fakulty STU (SvF STU) v Bratislave. 

Okrem odborného programu sa priaznivci FM zúčastnili aj sprievodného programu. Hneď prvý deň 

bol venovaný neformálnemu stretnutiu účastníkov v budove Danubiana v Čunove, kde autor prístav-

by Ing. arch. Kukľa objasnil architektonický zámer novopostaveného, ako i zrekonštruovaného sta-

vebného objektu, ktorý slúži doteraz umeniu. Program trojdňovej konferencie bol úspešné zavŕšený 

návštevou a prezentáciou praktickej ukážky outsourcingu v priestoroch spoločnosti Hewlett Packard.
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KONFERENCIA DNI FACILITY MANAGEMENTU 2016

V dňoch 24. - 25.mája sa uskutočnil už 5.ročník konferencie Dni facility managementu organi-

zovanej Slovenskou asociáciou facility managementu. Jubilejný ročník priniesol zmenu miesta 

i nový prístup k organizácii a príprave konferencie prostredníctvom profesionálnej spoločnosti 

In Form Slovakia. Hotelovo-kongresové prostredie Grand Hotela Pressburg v Bratislave privítalo 

vyše stovky účastníkov – riadiacich pracovníkov, klientov i poskytovateľov služieb FM. Prilákali ich 

témy ako „Inovatívny svet technológií vo FM“ a „Tvorba pracovného prostredia ako nástroja na 

zvýšenie produktivity“ s prednášateľmi z Čiech, Rakúska, Nemecka, Španielska a Slovenska. 

Na úvod podujatia prezentoval Alexander Redlein z Technickej univerzity Viedeň a člen predsta-

venstva EuroFM najaktuálnejšie štatistické údaje o podiele odvetvia facility služieb v hospodár-

stve európskych krajín. Pripravené boli pre júnovú európsku konferenciu EFMC v Miláne. Neča-

kané 4. miesto služieb facility managementu v rámci všetkých odvetví prekvapilo aj skúsených 

odborníkov. Rovnako zaujímavý bol aj pohľad dovnútra profesie cez porovnanie trhov FM v CEE 

prezentované Jánom Hudákom zo spoločnosti Interconnection Consulting. 

Dopoludňajší program pokračoval prednáškami z oblasti IT podpory FM. Integrácia s využitím všet-

kých existujúcich IT nástrojov vo firme bola netradičným a novým pohľadom bez nutnosti transformá-

cie dát výlučne do špeciálnych CAFM systémov. Najmodernejšie systémy priestorového skenovania 

priestorov a ich využitie v riadení FM služieb ukázali netradičný prístup a zlepšenie prehľadnosti a 

vizuálnej podpory služieb. Dva príklady z reálnej praxe ukázali možnosti využitia synchronizácie dát 

BIM modelu s CAFM a využitie dát v novej budove ČSOB v Prahe a výsledky dlhodobého plánovania 

rozvoja FM služieb s podporou CAFM systému v UniCredit banke v Českej republike. Poslednou té-

mou bola úvaha nad podmienkami pre úspešnú implementáciu IT nástroja pre FM. Nie je to iba o kva-

lite samotného produktu, ale o zodpovednej a dobrej strategickej príprave a o stave spracovania dát.

Popoludnie začalo panelovou diskusiou, ktorá rozvinula odprednášané témy. Panelisti konfronto-

vali rôzne prístupy, riešenia a názory na podporu IT v špecifickom odvetví FM. Program potom po-
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kračoval témou všetkým bližšou a zrozumiteľnejšou aj pre laikov – tvorba a podpora pracovného 

prostredia. Cieľom bolo poukázať na skutočnosť, že nehnuteľnosti sú síce v FM všadeprítomné, 

ale tvoria hlavne rámec pre jadro činnosti FM a to je človek vo svojej pracovnej aktivite. Holistický 

prístup k nehnuteľnostiam, kvalitné osvetlenie, dobrý vzduch a funkčné ergonomické sedenie vy-

užívajúce najnovšie vedecké poznatky vytvárajú príjemné a tvorivé pracovné miesto. Ďalšie dve 

panelové diskusie dali priestor na aktívnu diskusiu na odprednášané témy. Účastníci poukázali na 

úzke prepojenie a priamy vplyv facility manažérov na kvalitu pracovného miesta, a tým aj na cel-

kovú pohodu pracoviska. To je významná časť pridanej hodnoty facility managementu. Ovplyvňuje 

tvorivosť, produktivitu práce a v konečnom výsledku hospodárske výsledky firmy. 

Podľa hodnotenia účastníkov konferencie bol posun v organizácii i témach citeľný. Ocenili naviac 

kvalitných domácich a zahraničných prednášajúcich i panelistov, aktívnych a zanietených mode-

rátorov. K dobrej atmosfére prispel aj networkingový večer v priestoroch hotela a catering počas 

celej konferencie.

PAN-EURÓPSKA CERTIFIKÁCIA FACILITY MANAŽÉROV PRVÉHO 
KONTAKTU (SITE MANAGERS CERTIFICATION) 

Ako člen EuroFM dostala naša asociácia ponuku pripojiť sa k projektu Pan-European Site Mana-

gers Certifikation, úspešne realizovaného vo viacerých európskych krajinách. Ide o rozsiahly test 

znalostí pripravený podľa európskych noriem STN-EN 15-221 v štruktúre podľa STN EN 15 221 – 4, 

a to znalosti technické, infraštruktúrne, právne, obchodné, podnikateľské, BOZP a PO, stratégie 

pracovného miesta. Veľmi náročný preklad viac ako 60 strán otázok a odpovedí bolo potrebné 

prispôsobiť slovenskej legislatíve. Jedna otázka má viacero ako správnych, tak aj nesprávnych 

odpovedí. Môžeme konštatovať, že držiteľ certifikátu bude svojimi vedomosťami a schopnosťa-

mi reálnym prínosom pre svojho zamestnávateľa. Garantom certifikácie (skúšky) je na Slovensku 

SAFM, pričom samotná skúška beží na SW EuroFM a je aj nimi automaticky vyhodnocovaná. Cena 

za skúšku je 500,- €, delená rovným dielom medzi EuroFM a SAFM. Naši členovia budú mať, sa-

mozrejme, zľavu vo výške stanovenej predstavenstvom. Predpokladaný termín spustenia certifi-

kácie je september 2016, ak nebude záujem aj skôr.
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INVESTMENT PROPERTY FORUM

Dňa 1. októbra 2015 sme sa na pozvanie organizácie Fórum pre strednú Európu zúčastnili od-

bornej konferencie Investment Property Forum.

Konferencia venovaná príležitostiam a výzvam, ktoré ponúka slovenský trh s komerčnými nehnu-

teľnosťami so zameraním sa na vybrané otázky property a facility managementu, sa konala 1. ok-

tóbra 2015 v Hoteli Devín v Bratislave. K hlavným témam podujatia patrilo pokrízové oživenie 

slovenského a regionálneho trhu, apetít investorov a nové príležitosti, podmienky financovania 

projektov a transakcií, kľúčové aspekty pri ich realizácií, skúsenosti z praxe, faktory ovplyvňujúce 

úspešnosť realizovaných projektov, lízingové zmluvy a výzvy, ktorým čelia lízingoví manažéri, ako 

aj facility management v praxi.

Na konferencii vystúpil Karol Hederling s prednáškou Facility Management a jeho úloha v efektív-

nosti investície.

PARTNERSKÉ PODUJATIA
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KONFERENCIA FACILITY MANAGEMENTU 2015

V dňoch 6. - 7. októbra 2015 v priestoroch hotela Patria na Štrbskom Plese organizovala Slovenská 

spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS spolu so Stavebnou fakultou STU 

(SvF STU) v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a za podpory Sloven-

skej asociácie facility managementu (SAFM) 13. vedecko-odbornú konferenciu.

Na odbornej konferencii Facility Management 2015 pod názvom “Prevádzka a údržba budov z hľa-

diska informačných technológií” predniesla príhovor prezidentka SAFM Silvia Nagyová.

TÝDEN FACILITY MANAGEMENTU 2015, ČESKÁ REPUBLIKA

Aktívne spolupracujeme s českou IFMA chapter a aj v roku 2015 sme sa zúčastnili na medziná-

rodnej konferencii pod názvom „PŘIDANÁ HODNOTA FACILITY MANAGEMENTU“, ktorá sa konala 

v dňoch 9. – 12. novembra 2015 v Prahe. S prednáškou prispel v mene SAFM Karol Hederling 

na tému “Space management ako cesta k zmene firemnej kultúry”.
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FM CAMP 2016

V dňoch 28. - 29. apríla 2016 sa konal v Poprade štvrtý ročník odborných kempov - dvojdňová 

odborná konferencia FM Camp 2016. Tohtoročnou témou boli opäť prípadové štúdie a trendy 

v oblasti Facility, Property a Energy managementu na Slovensku. Silvia Nagyová a Marek Horský 

sa zúčastnili konferencie s cieľom propagovania SAFM ako gestora FM na Slovensku a získania 

nových členov.
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Slovenská asociácia facility managementu plní, iniciuje, vytvára a podporuje systematické odbor-

né 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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