
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE FACILITY MANAGEMENTU
ZA OBDOBIE 10/2017 – 10/2018

SPRÁVA O ČINNOSTI 



Vážení členovia SAFM a priaznivci 
facility managementu,

slovenská asociácia vo svojom hodnotiacom období posilnila svoju 
pozíciu a povedomie o činnostiach v prospech Facility managemen-
tu na lokálnom trhu. Svoje aktivity realizovala v zmysle stanovených 
a schválených činností. Začiatkom roku zorganizovala opätovné 
stretnutie členov s cieľom posilnenia vnútornej komunikácie na-
prieč Asociáciou. Tradične v máji zorganizovala už 7. ročník medzi-
národnej odbornej konferencie Dni Facility Managementu 2018 za 
podpory partnerov konferencie a s narastajúcim záujmom zo strany 
účastníkov v priestoroch prestížneho X-bionic sphere v Šamoríne.

SAFM sa stala úspešne členom TK, ktorá vznikla s cieľom adaptácie 
a prevzatia prvej celosvetovej normy ISO 41000 na Slovensku. Aso-

ciácia sa stala spoluorganizátorom workshopu s témou stále vysoko sledovanej témy kvality pracov-
ného prostredia. Prostredníctvom členstva v AZZZ SR priniesla možnosti školení ale aj stretnutí s mi-
nisterkou spravodlivosti a ministerkou sociálnych vecí a rodiny. Zo svojich členov presadila členstvo 
v Akreditačnej komisii Národného inšpektorátu práce. Reprezentovali sme príspevkom na prestížnej 
konferencii venovanej Energetike SES 2018. Predstavenstvo Asociácie inicializovalo stretnutie s cie-
ľom spolupráce so Slovenskou  spoločnosťou údržby, najmä vo vzájomnej podpore návštevy svojich 
domovských konferencií. Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v r. 2018 sme sa uchádzali o finanč-
nú podporu formou 2% dane. 

V zmysle záverov z ostatného Valného zhromaždenia sme ponúkli členom uzatvorenie zmlúv o spo-
lupráci s možnosťou marketingovej podpory. Počas roka sme prispievali do partnerských periodík 
Facility Manager a Správa budov. Napriek cieľu o pokračovanie v Pan-európskej certifikácie sa nám 
nepodarilo naplniť spoločné očakávania. Záujem zo strany tak členských organizácii ako aj mimo 
nich je takmer nulový. Veríme, že do budúcnosti budeme môcť zaznamenať zvýšený záujem o ab-
solvovanie certifikácie.

V druhej polovici roka sme v súlade so závermi plánovaných aktivít zahájili prípravu novej publiká-
cie SAFM Guide. Jej tvorba bola postavená na zozbieraní analytických dát členskej základe a vy-
pracovaní prvej analýzy stavu FM na Slovensku. Výsledná publikácia bola distribuovaná v 4000 ks 
náklade prostredníctvom Správy budov a týždenníka Trend. Ekonomickú stránku zabezpečovala 
umiestnená komerčná reklama. Súčasťou bol aj zoznam spoločností poskytujúcich služby FM. Uve-
dená publikácia prináša na trh významné informácie a je potenciálom pre Asociáciu do budúcna.  

Budúci rok oslávi SAFM už 10 výročie svojho pôsobenia na Slovensku, bude to výročný ale aj nároč-
ný a zaujímavý rok pre podporu facility managementu s prihliadnutím na nedostatok pracovnej sily 
v odvetví FM a slabou legislatívnou podporou.
          Silvia Nagyová 
            prezidentka
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Súčasné zloženie predstavenstva:

Predstavenstvo sa za hodnotiace obdobie stretlo deväťkrát krát, zápisy zo zasadnutí sú dostup-
né pre členov v privátnej zóne po prihlásení sa na web portáli. 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
Asociácia ako člen medzinárodnej siete Euro FM reprezentuje  ku dňu 1. 11. 2018 13 fyzických osôb 
a 18 právnických osôb, čo oproti predchádzajúcemu obdobiu reprezentuje  pokles záujmu o člen-
stvo zo strany fyzických osôb a stabilizáciu právnických subjektov a dôveru v činnosti Asociácie.  
Aktuálny stav členov, ako aj jeho aktualizácia je zverejnená na web portáli verejne.

PREDSTAVENSTVO A DOZORNÁ RADA SAFM 
10/2017 – 10/2018

Predstavenstvo:
Silvia Nagyová, predseda predstavenstva
Karol Hederling, viceprezident
Martin Záhora, člen predstavenstva
Miroslav Kukla, člen predstavenstva
Ľubomír Šivec, 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 
rady
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Vývoj počtu členov SAFM

30

35

40

25

20

15

10

5

0

2010

13

2009

10

2011

17

2012

18

062013

26

12/2014

28

4/2015

25

6/2016

24

10/2017

36

10/2018

31

Členom neustále poskytujeme prostredníctvom  AZZZ 
SR možnosť zúčastniť sa  aktivít a zastupovať SAFM  
a  tak sa zapájať o prebiehajúcich legislatívnych kona-
ní. Príkladom je aj školenie GDPR, reprezentácia SAFM 
na prestížnej konferencii, alebo stretnutie s vrcholový-
mi vládnymi predstaviteľmi SR.   Nakoľko záujem a par-
ticipácia je zo strany členskej základe pomerne nízka 
a efektivita vynaložených finančných prostriedkov na 
členstvo v tejto významnej tripartitnej organizácie stále 
nenaplnila efektívnosť. 
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Právnické osoby Fyzické osoby



FINANČNÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

Výsledky a trendy hospodárenia 2009 – 10/2018

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 24 538,84 € 29 829,44 € -5 290,60 €

2017 46 100,05 € 50 042,65 € -3 942,60 €

2018* 56 866,03 € 64 841,85 € -7 975,82 €
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* Stav reálneho hospodárenia 01-10/2018 a odhad 11,12/2018
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Výsledky a trend hospodárenia Konferencie Dni Facility Managementu 2012 – 2018

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 €

2018 13 253,00 € 20 156,78 € -6 903,78 €

Výsledok hospodárenia SAFM Guide 2018

Prijmy Výdavky Hospodársky výsledok

2018 15 656,00 € 15 119,00 € 537,00 €
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Zostatok na účte k 31. 12. 2017 1 837,00 €  Stav pokladne k 31. 12. 2017   210,86 €
Zostatok na účte k 31. 10. 2018 11 180,03 €  

Výsledky hospodárenia, ako aj analýzy trendov sú dostupné pre členov asociácie v privátnej zóne 
web portálu.



PAN-EURÓPSKA FM CERTIFIKÁCIA

SAFM v predchádzajúcich rokoch úspešne rozbehla Pan-európsku certi-
fikáciu facility manažérov, keď sa zapojila do aktivity EuroFM. Až 20 cer-
tifikovaných facility manažérov na Slovensku môže potvrdiť, že získanie 
certifikátu nie je jednoduché, ale je dosiahnuteľné. Asociácia pred každým 
testom organizuje workshop, kde sa účastníci oboznámia s témami testov, 
ktoré vychádzajú z STN EN 15221-4 Facility management – Kategorizácia, 
klasifikácia a štruktúry vo facility managemente, ale najmä z reálnych po-
trieb priamo na zákazke. 

Je škoda, že v tomto roku sme neuspeli a neprebehla ani jedna certifikácia, nenašli sme záujemcov. 
Opakovane preto ponúkame našim členom, najmä firmám využiť zvýhodnenú cenu a presvedčiť sa 
o schopnostiach ich tímov. Už samotná účasť na skúške znamená silný vedomostný posun každého 
účastníka. Bez prípravy nie je pravdepodobný pozitívny výsledok, to potvrdili všetci účastníci. Získa-
nie certifikátu je konkurenčnou výhodou pri súťažiach, ale vieme poskytnúť aj nadštandardné služby. 
Okrem jednoduchého záveru „uspel/neuspel“ vieme spracovať aj porovnanie jednotlivých účastní-
kov z firmy a definovať silné a slabé oblasti každého jednotlivca. Manažéri si tak môžu nastaviť cie-
lené programy vzdelávania a zvyšovať tak celkovú úroveň svojich tímov. Viac informácií si môžete 
pozrieť na našej stránke, alebo sa s obráťte na Karol Hederlinga, ktorý má túto oblasť v kompetencii.

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 2018

Slovensku kopíruje trendy v Európe a vo svete.  Pracovisko aj u nás začína mať inú ako tradičnú po-
dobu. Nie je to iba samotný pracovný stôl, stolička, počí-
tač. Dnes je pracovisko flexibilné rovnako, ako je flexibil-
ná naša práca.  No a pohľad zamestnancov a uchádzačov 
o prácu je obdobný. Kvalita a obsluha prostredia, v ktorom 
budeme tráviť značnú časť dňa je pre nás dôležitý faktor 
našej spokojnosti a výkonnosti. Či už hovoríme o pracov-
nom mieste, konferenčných miestnostiach, neformálnych 
priestoroch, kuchynkách, relaxačných miestnostiach, 
miest na telefonovanie, tichých mini-kanceláriách pre tvo-
rivú prácu. Samozrejmosťou je kvalitné ovzdušie, príjem-
ná recepcia, prístupný kancelársky materiál, celkovo dob-
rá podpora. O tom všetkom boli prednášky a diskusie na 
Dňoch facility managementu 2018. 

Významný posun v odbore a profesii znamená norma 
ISO  41000 Facility management. Ako povedal predná-
šajúci a jeden zo spolutvorcov normy Ondrej Štrup, táto 
norma znamená novú fázu vnímania FM v spoločnostiach. 
Doteraz sme na riadenie a jeho kvalitu mali iba ISO 9000, 
primárne zamerané na hlavnú činnosť firmy. Teraz bude-

me mať podchytené aj riadenie podporných činností a spolu budú tieto dve normy základom pre 
riadenie. Norma sa v súčasnosti pripravuje na prevzatie aj na Slovensku.
V ďalších príspevkoch sme mali možnosť nahliadnuť do poskytovania služieb integrovaného facility 
managementu v Taliansku, nahliadnuť do systému vzdelávania v Holandsku. S úžasom a závisťou 
sme mohli počúvať absolventa štúdia facility managementu na Univerzite aplikovaných vied HAN, 
Nijmegen, ktorý hovoril o tisíckach študentov v tomto odbore ročne.  
V prvej panelovej diskusii sa stretli Martin Záhora, Zuzana Száraz, predstaviteľka HR a Michal Kiš-
ša. Témou bola zmena pohľadu útvarov ľudských zdrojov a manažmentu spoločností na podporné 
činnosti. Ide to zatiaľ pomaly, ale očividne zmena prichádza. Druhý panel bol zameraný na inovácie 
v technologickej oblasti, najmä uplatnenie internetu vecí (IoT) vo facility managemente.  Jeho účast-
níci boli prevažne z oblasti realitnej a developerskej – Karol Hederling,  Katarína Cihová, Daniel Kúth 
a Marek Vrbovský . Zaujímavý tu bol pohľad na inovácie v technologickej oblasti ako prostriedku na 
zlepšovanie prostredia, spokojnosti užívateľov, obsadenosti  a teda zvyšovanie hodnoty nehnuteľ-
ností.
Popoludňajší program bol celý tématicky venovaný technológiám, najmä informačným a ich mieste 
v podpore ľudí pri práci. Veľmi zaujali prednášky z oblasti BIM (Building Information Modeling) a jeho 
úlohe pri prevádzke objektov. Ako Simon Ashword, tak aj  Michal Pasiar  priblížili túto problematiku 
a zaujali takou mierou, že na zodpovedanie otázok už nezostal čas a odpovede museli byť posu-
nuté na stránku SAFM. Využitie „pasívneho papiera“ alebo aj aktívnych displejov pri prevádzke za-
sadacích miestností priblížil Boris Ďurček a nový pohľad na konsolidáciu informačných systémov vo 
firmách priniesol Alexander Cimbaľák, keď poukázal na množstvo systémov a dát, ktoré je možné 
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prinútiť pracovať jednotne a spolu.No a na záver spomenieme dva príspevky, ktoré priniesli trochu 
pohybu, úsmevy ale aj zamyslenie sa nad bezpečnosťou dát. Kybernetická bezpečnosť je vášňou 
Karol Suchánka. Názorne nám ukázal, ako ľahko odovzdávame o sebe informácie a ako ľahko sa 
k nim dá dostať a prípadne ich zneužiť. Andrea Szabová a Zuzana Woleková nám zase ukázali, že 
práca môže mať aj negatívny vplyv na naše zdravie a cieleným pohybom dokážeme tieto vplyvy eli-
minovať. Niekoľko praktických cvičení nám rozhýbalo stuhnuté svaly po celodennom sedení.

SAFM GUIDE
V zmysle schválených cieľov SAFM v druhom polroku pripravila v spolupráci s renomovanou me-
dzinárodnou spoločnosťou prvú na Slovensku jedinečnú publikáciu s názvom SAFM Guide. Jej pri-
márnym cieľom bolo zmapovanie a objektivizácia stavu Facility managementu na slovenskom trhu. 
Za podpory časti členskej základne, právnických subjektov, ale aj spoločností, ktoré sa ešte neroz-
hodli vstúpiť do Asociácie sme na ca 80 stranách priniesli okrem adresára spoločností aj analytické 

spracovanie FM, ktoré sa opie-
ra o EN 15221. Súčasťou ročen-
ky je aj exkluzívny rozhovor s 
Ing. Tomášom Malatinským a 
priblíženie novej ISO normy 
4100, ako prvej ISO normy v 
oblasti FM. Ekonomickú strán-
ku zabezpečuje platená re-
klama spoločností. Distribúcia 
bola zabezpečná cez nosné 
mediálne kanály a to odborný 
časopis Správa budov vo svo-
jom poslednom vydaní ročníka 
2018 ako aj týždenníka Trend v 
náklade 4000 ks, 500 ks bude 
slúžiť Asociácii na propagáciu 

prostredníctvom domovskej konferencie.  SAFM Guide sa môže stať za podpory celej členskej zák-
ladne silným a efektívnym prostriedkom na podporu FM do budúcna. 
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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 za-
bezpečuje výmenu informácií, skúseností a know-how medzi odborníkmi i na medzinárodnej úrovni, 
v rámci partnerských pobočiek v iných krajinách a s ďalšími relevantnými odbornými organizáciami 
národného a nadnárodného charakteru. 

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

POSLANIE SAFM
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