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Hlavné úlohy SUZ na rok 2016 
                              
                                      
1., Usporiadanie VZ + 3 konferencie SUZ /spolu 3 konferencie / 
 
a) VZ SUZ a konferencia SUZ -  1.Q/2016 
          Pôvodne navrhnutý termín kolidoval s výstavou AMPER /15-18.3.2016 / 
           Bol prijatý  nový návrh :5-7.4.2016 
 Organizátor:   DUSLO a.s.  
           Miesto :  Hotel Kaskády ,okr. Galanta       
 Garant:                Ing. Zsilinszkí    
 Nosný program:  -  1., Vykonanie  VZ SUZ za rok 2015 
                                          2.,Schválenie hlavných materiálov SUZ  2016. 
             3. Voľby do orgánov SUZ 
             4. Programové vyhlásenie vlády 
                                          5.,Nové nariadenia vlády k technickým zariadeniam 
                                           
 b)  Konferencia SUZ -  3.Q/2016 
 Termín:        20.9 až 22.9..2016 
 Organizátor:         Vusapl a.s. 
           Miesto :                 bude upresnené 
 Garant:         Ing Jiří Hlavoň, gescia SUZ - Petráš  
 Nosný program:  

1. Vysoké školy ,prezentácia ,ako môžu byť nápomocný  
v riešení problémov s udržiavaním stroj. zariadení 

                                       2.,Údržba a inf. systémy .Nákladovosť –poruchovosť. 
                                       3., Špeciálne údržbárske metódy ,technologické novinky 
                                       4 .ostatné –bude aktuálne doplnené 
                                       
  c)  Konferencia SUZ -  4.Q/2016 
 Termín:        6. 12. až 8. 12. 2016 
 Organizátor:         Gajos s.r.o. 
           Miesto :                bude upresnené 
 Garant:                 Ing.Gabriel Šimko               Gescia SUZ :Žilka 
 Nosný program:  1.,BOZP –požiadavky a možnosti nie sú v rovnováhe – 
                                          ako to riešiť 
          2.,Riziká pri údržbe 
                                       3.,Bezpečnosť prevádzkovania 
                                       4. Zmeny v pracovno-právnej oblasti 
                                       5. ostatné –bude aktuálne doplnené 
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 2., Program VZ a konferencie SUZ 
 
    -zabezpečiť na VZ + konferenciách SUZ tematický výber 4. až 5. odborných 
     prezentácii. Čas na prezentáciu 15 resp. 30  minút. Možnosť využitia  i výstav- 
     neho  stolíka a časopis . 
     Z:  predstavenstvo + organizátor konferencie 
    -  doplniť program VZ resp. konferencií SUZ o aktuálne témy v danom období, 
      zvlášť oblasť legislatívy a technické novinky 
     Z:  predstavenstvo 
  
3.,  Aktívna spolupráca so Slovenskou spoločnosťou údržby (SSU): 
 
     -  účasť na konferencii NFU -  05/2016, 
     - účasť na veľtrhu Maintain -Mníchov 
     -  účasť na seminároch, 
     -  zapojenie členov SUZ do vzdelávacieho programu, 
     -  využitie a rozšírenie poznatkov SSU, ktoré sú získané z EFNMS, 

     Z:  
predstavenstvo  

 
4.,  Informačný systém SUZ: 
 
     -  trvalá aktualizácia databázy, 
     -  zverejňovanie časopisu SUZ, 
     -  zverejňovať aktuálnych informácií, 
       Z:  predstavenstvo 
 
5.,  Informačný Spravodajca  SUZ: 
 
     -  vydať 3 čísla časopisu, 
     -  získať ďalších prispievateľov do časopisu, 
     -  využívať zverejňovanie reklám voči úplate, 
     Z:  predstavenstvo a redakčná rada 
 
6.,  Vysoké školy 
 
     -  trvalo zaraďovať do programu hodnotné prednášky, 
     -  využívať potenciál VŠ pri aktuálnych problémoch SUZ, zvlášť nedostatkové 
        profesie, 
 
7.,  Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHaFP) 
 
     -  ako riadny člen zúčastňovať sa všetkých aktivít zväzu, 
     -  využívať aktivity zväzu (tuzemské i zahraničné) v prospech členov SUZ, 
     -  prenášať na zväz problémy, ktoré by bolo možné v spolupráci riešiť,  
        menovite zvlášť otázku členstva spoločnosti v SUZ, ktoré sú členmi 
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        ZCHaFP, 
          Z:  predstavenstvo 
 
 8.,  Energeticko-chemický odborový zväz /ECHOZ/ 
 
        Pokračovať v napĺňaní uzavretej dohody medzi odborovým zväzom 
        ECHOZ  a SUZ.  Z:  predstavenstvo 
 
 9.,  Zahraničná spolupráca 
 
       -  pokračovať v doterajšej spolupráci s ČR (materiály, konferencie  i aktívna  
          účasť na konferencii ČSPU /  

- zabezpečiť zorganizovanie /podľa záujmu ,a ekonomickej výhodnosti 
účasť  na odborných výstavách ,konferenciách ,resp. veľtrhoch v 
zahraničí 

           Z:  predstavenstvo 
 
10.,  Slovenská vedecko-technická spoločnosť  
 
         - spolupráca s inými spoločnosťami v rámci ZSVTS 
        -  využívať programové akcie, 
        -  v spolupráci s SSU sa aktívne podieľať na úlohách ZSVTS, 
           Z:  predstavenstvo 
 
11.,  Slovenská asociácia malých a stredných podnikov /SAMP / 
 
        -využívať  informácie SAMP pre členov SUZ 
        -byť aktívny v oblasti návrhov a pripomienok voči štátnym orgánom 
        - využívať pomoc podnikateľským subjektom 
 
12.,  Národné inštitúcie -  aktívne spolupracovať: 
 
       -  Ministerstvo hospodárstva (rozvoj podnikania, fondy ….), 
       -  Ministerstvo financií (zdroje, cenotvorba …..), 
       -  Úrad BP a Technickej inšpekcie, 
        
         Z:  predstavenstvo 
 
13.,  Členská základňa 
        Pre skvalitnenie členskej základne vykonať: 
       a., vyžadovať od členov SUZ účasť na konferenciách SUZ . 
        b .oslovovať   vybrané  spoločnosti  z iných podnikateľských aktivít  k prija- 
            tiu  za  člena  SUZ 
        c. ,Využiť propagačné možnosti SUZ /časopis ,web. stránka /k prehĺbeniu  
             záujmu o prácu SUZ 
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14.,  Životné prostredie a ochrana zdravia: 
 
       Podľa aktuálnosti zaraďovať do programu SUZ aktuálne témy, ktoré rozšíria 
       znalosti, poskytnú dôležité informácie. 
             Z:  predstavenstvo 
 
15.,   Vzdelávanie: 
 
       Pokračovať v aktivitách cez SSU s využitím vzdelávacích programov: 
       -  manažér údržby, 
       -  majster údržby. 
       -  výkonnostný audit údržby 
        Propagovať v rámci  členskej základni možnosť využitia prostriedkov z 2%  
        daní. 
         
         Z:  predstavenstvo 
          
     
 16., Predpoklad VZ + konferencií SUZ v roku 2017  
        S uvedenými spoločnosťami bude rokovanie : 

-  Intech s.r.o. / Microwell spol. s.r.o. 
-  Controll system s.r.o /Hagard:Hal,spol.s.r.o. 
-  Strojchem Svit / Inseko a.s. 
 

 
 17., Program hlavných úloh sa môže priebežne doplňovať podľa vzniku aktuál- 
        nych úloh resp. tém. 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 


