SPRÁVA O ČINNOSTI
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE FACILITY MANAGEMENTU
ZA OBDOBIE 10/2019 – 10/2020

Vážení členovia SAFM a priaznivci
Facility managementu,
rok 2020 bol v značnej miere poznačený pandémiou, ktorá žiaľ, stále pretrváva. Navzdory všetkým nepriaznivým vplyvom ako i ekonomicko-sociálnou krízou, Slovenská asociácia facility managementu
pokračovala i počas tohto obdobia vo svojich rozbehnutých aktivitách, ktoré upevňovali piliere kvality FM na Slovensku.
Momentálne žijeme viac - menej v online svete. Osobné stretnutia,
hromadné akcie, networking, dokonca vzdelávanie boli behom pár
dní presunuté do digitálneho prostredia, čomu sme sa museli prispôsobiť i my.
V úvode roka 2020 sme ešte v „normálnom režime“ stihli uskutočniť workshop a Pan - európsku certifikáciu pre účel potvrdenia
kvalifikácie v oblasti FM, ktorú realizujeme v spolupráci s partnerskou asociáciou EuroFM.
Neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti je i networking, a to i prostredníctvom tzv. Member Meetingu, ktorý slúži predovšetkým na stretnutie členov SAFM. Protipandemické opatrenia nám však
neumožnili uskutočniť hromadné stretnutie, preto sme ho posunuli do online prostredia. V závere
odznela i zaujímavá diskusia, ktorá sa stala námetom pre ďalší webinár.

SAFM je gestor kvality facility managementu na Slovensku. Teší nás ohlas a záujem zo širšej FM komunity, čo nás posúva stále vpred v budovaní modernej Asociácie, ktorá háji záujmy svojich členov
a pomáha skvalitňovať služby FM.

Silvia Nagyová,
prezidentka
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ZLOŽENIE PREDSTAVENSTVA A DOZORNEJ RADY
PRE OBDOBIE 10/2019 – 10/2020
Dozorná rada:
Ladislav Piršel, predseda dozornej rady
Andrea Szabová a Marián Žitný, člen dozornej
rady

Predstavenstvo:
Silvia Nagyová, predseda predstavenstva
Karol Hederling, viceprezident
Martin Záhora, člen predstavenstva
Miroslav Kukla, člen predstavenstva
Ľubomír Šivec, člen predstavenstva
Marek Horský, člen predstavenstva
Vladimír Prvý, člen predstavenstva, tajomník
a pokladník

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA
SAFM je riadnym členom Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a zároveň i členom medzinárodnej siete Euro FM. Ku dňu 1. 11. 2020 prostredníctvom svojej členskej siete združovala 14 fyzických a 23 právnických osôb. Ich záujem ale i záujem nových subjektov, ktoré zvažujú
členstvo v SAFM nám dáva dôveru v činnosti a chodu Asociácie.
Aktuálny stav členov, ako aj jeho aktualizácia je zverejnená na web portáli verejne.
Vývoj počtu členov SAFM
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FINANČNÉ VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA

VÝSLEDKY A TRENDY HOSPODÁRENIA 2009 – 10/2020
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KONFERENCIA DFM 2020

Jednou z nosných aktivít SAFM je i organizácia domovskej konferencie Dni Facility managementu.
Jej 9. ročník sa konal v posunutom, septembrovom termíne v X Bionic Šamorín. Povahou - hybridná konferencia ( súbežne bol program vysielaný online pre účastníkov, ktorí sa nemohli zúčastniť
fyzicky) priniesla mnohé odborné témy, ktoré vyvolali ohlas i u zahraničného obecenstva. Panelová
diskusia odkryla pohľad renomovaných zahraničných odborníkov na ISO 41 000.
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SAFM GUIDE 2020

S priazňou odbornej komunity, členskej základne
a v spolupráci s prieskumnou agentúrou sme
v novembri priniesli 2. ročník analyticko - odbornej ročenky SAFM Guide 2020, kde sa
ohliadneme za výsledkami roku 2019
a prvým polrokom 2020. V danej publikácií sme sa zamerali predovšetkým na hodnotenia vývoja FM,
trhové predikcie, ako aj celkovú
analýzu stavebníctva. Dôležitou
témou bolo i hľadanie odpovede ako vyvolaná kríza ovplyvní
odvetvie FM. Súčasťou je i zaujímavý
rozhovor, ktorý nám poskytla významná osobnosť Slovenska Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.

WEBINÁRE, WORKSHOPY
Online webináre a školenia sa stali kľúčovými pre našu komunikáciu a podporu edukácie v oblasti
FM. SAFM v spolupráci so spoločnosťou COMM-PASS vytvorila dva rozvojové workshopy, prispôsobené pre online prostredie. Úspešnú tému Projektový manažment v projektoch FM sme doplnili
o tému Riadenie rizík v projektoch FM, čím sme zachovali kontinuitu vzdelávania v danej oblasti.
Nepriaznivá situácia však priniesla i nové, pozitívne výzvy. Zákaz
hromadných akcií a networkingov
vyústili do realizácie webinárov,
ktoré prostredníctvom online platformy a danej témy našli svojich
sledovateľov. Medzi úspešnými
boli témy Aké riešenie prinieslo
FM v čase koronakrízy alebo Ako
sa pripraviť na emobilitu. Pri realizácií sme spolupracovali s členmi
i nečlenmi SAFM.
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POSLANIE SAFM

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 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 záväzných 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
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