Nové složenípředstavenstva IFMA
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Ing. oNDŘxJ ŠrnuRprezident
ondřej Štruplystudovai Fsv ČWT a poté 17 let navrhoval kovové konstrukce jako statik. Později zastupoval implementaci SW společnosti Nemetchek v ČR (CAD, CAFM, EDM). V posledních 12 letech aktivně rozvíjíobor facility management. Založil a v prvním období řídil českou pobočku mezinárodní asociace IFMA. Vyučuje FM na rysokých školách, je držitelem licence MŠMT na rekvalifikačnívzdělávání facility managerů
(FM Institute, s.r.o.), zastupuje ČR ve standardizačních komisích (CEN TC 34B _ Facility management' Iso PC 251 _ Asset management); je
členem programového ýboru ewopské FM konference EFMC 2011 ve Vídni.
Ing. MILANHAMPL,

Ing. JIRÍ PoRTEŠ,

Mi1an Hampl absolvoval stavební fa_
kultu ČVUT v roce 1976 a dalších 17 let
zde postupně působil na katedrách eko-

trava. V minulosti pracoval jako mana-

viceprezident

člen představenswa
Ing. Jiří Porteš, vystudoval tÚ-vŠs os-

nomiky a řízení,automatizovaných sys_
témůřízení a ve Výpočetním
a informačnímcentru (VIC). od roku
20O0 je spolumajitelem společnosti IKA
DATA, s. r. o., která na českémtrhu
předstalrrje v5jvojáře web aplikací a apli_
kací pro CAFM systém ARCHIBUS.

Ing. Dan IGupanslc5í, ExMBA,

pokladník

Ing. Dan lGupanský ExMBA,

člen představenstva

lystudoval

KLÁRAVINCENToVÁ,
tajemnice

Klára Vincentová absolvovala bakaiářské studium na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze' Již
během studia pracovala ve společností
GlaxoSmithKline a po skončenístudia
přijala nabídku od spoIečnosti Microsoft, kde od roku 2006 působína pozici
facilities managera. Od roku 2009 je
zodpovědná nejen za pobočku v České
republice, ale také na Slovensku, kde se
věnovala relokačnímuprojektu a expanzi zákaznického a partner_
ského vzdělávacího centra.
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PETRA GtrrrERovÁ,
členka představenstva
Petra Gútterová vystudovala maturitní
obor technicko-hospodářské a správní
činnosti. Své zkušenosti v ob]asti marketingu a PR získávalajako redaktorka,
produkčnív reklamní agentuře a marketingoý PR specialista. V segmentu faci
lity managementu se pohybuje od roku
2009, nejprvejako marketingová a PR
managerka ve společnosti Alstanet' s. r. o.,
a nyníjako externí spolupracovnice spo]ečností TESCO SW, a. s., FM Institute, s.
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JANTAIÁŠEK,

Jan Talášek lystudoval maturitní obor
mechanik-seřizovač se zaměřením na
NC stroje a jejich programování v roce
1981. V segmentu facility managementu
pracujejiž od roku 2001, kdy působil
v softwarové společnosti TEsco sW
a. s., jako obchodní manager pro oblast
CAFM systémů.od roku 2009 pracuje
ve funkci ýkonného ředitele společnosti pit Software, s. r. o., v ostravě. Své
zkušenosti z SW podpory FM předává studentům některých lysokých
škol a účastníkůkurzů vzdělávacích společností.

Státní univerzitu řízení (Moskva), Instituto de Empresa (Madrid) a Sodexo Management Institute Paris. Je specialistou
na organizaci a řízeníprocesů, má 13 let
praxe v oblastí podpůrných služeb B2B.
Přednáší v FM Institutu.

MANAGER

ging director (M+W Zander) a general
and business development manager
(COFELY FM). V oblasti facility managementu, správy budov a technické
údržby se pohybuje více než 25 let.
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