
ZÁPISNICA Z KONFERENČNÉHO HOVORU PREDSTAVENSTVA SAFM 

Dátum: 25 júl 2018, o 12:00 hod. 
Miesto: konferenčný hovor 
Prítomní: Silvia Nagyová 
  Vladimír Prvý 

Miroslav Kukla 
  Marek Horský 
  Ľubomír Šivec 
  Karol Hederling 
  
 
PROGRAM 

1. SAFM Guide update 

2. IoT meet up 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Silvia N. informovala členov predstavenstva ohľadom SAFM Guide interview, ktoré bude 

s Tomášom Malatinským 

- Predstavenstvom bol odsúhlasený termín v stredu 1.8.2018 – 15:30 v O2 , stretnutie 

predstavenstva a spoločnosti Interconnection consulting k pripomienkam na SAFM Guide 

- Doplniť/zmeniť do questionnaire - počet zamestnancov v manažovanej ploche 

- priemerná cena práce na jedného zamestnanca za 

poskytovateľa 

- Alebo priemerným plat zamestnanca poskytovateľa 

- Odsúhlasená predstavenstvom bola forma inzercie a cien – komerčná cena 2,95 € na 

jeden výtlačok, distribúcia bude cez dva kanály – jeden cez Správu budov a druhý cez 

Trend extra reality.  

- Bol odsúhlasený aj cenník pre SAFM Guide, treba doladiť komunikáciu pre oslovenie 

spoločnosti (texty) s Henrietou Tomašcovou 

- Predstavenstvo schválilo zľavu 30 % pre SAFM členov a 15 % pre zúčastnených na 

vyplnení dotazníku 

- Predstavenstvo odsúhlasilo formát SAFM Guide - 167 mm x 230 mm a náklad v počte 

7500 ks 

- Distribúcia cez Správu budov a Trend extra reality bola odsúhlasená ako bezplatná 

 

2. Asociácia bola oslovená spoločnosťou Sigfox na partnerstvo/ spoluorganizovanie na IoT 

meetupe pod názvom Moderné pracovné prostredie ako benefit zamestnancov, termín jeseň 

2018.  

Podmienky partnerstva: 

- Uvedenie SAFM ako partnera IoT meetup-u 

- Možnosť XX percent zľavy zo vstupného pre SAFM členov 

- Banner na pódiu 

- Logo vo vizuáloch a marketingovej kampani, pozvánkach 

- Tlačová správa po evente s uvedením SAFM ako partnera 



- Možnosť 10 minútového vstupu člena prezídia SAFM a následne aj účasť v panelovej 

diskusii 

 

Predstavenstvo odsúhlasilo partnerstvo v hodnote 400 € a reklamu pre SAFM Guide. 

 

 

Zapisovateľ: Marek Horský      Overovateľ: Silvia Nagyová  
Bratislave, dňa 25.7.2018 


