
Správa z pracovnej cesty  na výstave – Maintain 2016 v Mníchove      

                                              ( 18.-20.10. 2016)  

 

                                       
 
Slovenská spoločnosť údržby v snahe ponúknuť svojim členom odbornú podporu, opäť 

v tomto roku zorganizovala odbornú pracovnú cestu na výstavu Maintain 2016 do Mníchova.  

 

 

    Výstava Maintain opäť 

ponúkla údržbárskej 

verejnosti veľa inšpirácií 

pre ich neustále 

zlepšovanie a zároveň 

demonštrovala údržbárske 

procesy v praxi a bola 

zameraná  na oblasť 

priemyselnej údržby 

v akomkoľvek výrobnom 

odvetví, či je to 

automobilový, energetický, potravinársky alebo ďalšie výrobné odvetvia v ktorých môžeme 

zlepšovať spoľahlivosť a efektivitu výrobných zariadení. Celkom 150 vystavovateľov 

predstavili riešenia a produkty pre údržbu, kontrolu a opravy strojov a zariadení.  

   Najväčšie zastúpenie mala oblasť prediktívnej údržby na monitorovanie parametrov 

a skutkového stavu strojov, nástroje na meranie úniku vzduchu, monitoring odberu elektrickej 

energie a podobne. Následne za oblasťou prediktívnej údržby nasledovala oblasť 

informačných systémov pre údržbu a oblasť bezpečnosti v údržbe. Všetky témy zahŕňali 

trendy priemyselnej údržby  v súlade s Industrie 4.0. Boli prezentované aj metódy údržby 

akými sú TPM, RCM, RBI pomocou ktorých  boli vyššie zmienené oblasti výstavy 

uplatňované.   

 

  Výstava bola sprevádzaná aj blokom odborných prednášok. Vďaka tejto kombinácii , teda 

výstavy a konferencie, bolo možné spestriť túto výstavu odpoveďami na časté otázky 

odborníkov v oblasti údržby.   

 

   Zastúpenie 13 členov  Slovenskej spoločnosti údržby na uvedenej  výstave bolo hlavne 

z oblasti automobilového  a chemického priemyslu, ale aj z oblasti renovácie súčiastok, 

dodávateľov náradia a zástupcov spoločnosti SUZ. ( Ford Getrag, Slovcem, Chemobal, 

 GD Project, SUZ a RECA Slovensko ) Oceňujem spoločnosti, ktoré využívajú uvedené 

podujatia Slovenskej spoločnosti údržby k naberaniu skúseností svojich pracovníkov   pre 

zlepšovanie údržbárskych procesov vo svojich spoločnostiach. Je veľmi potešujúce, že 

v zastúpení Slovenskej spoločnosti údržby boli aj členovia akademickej pôdy z technickej 

univerzity v Košiciach.  

     

 

 



 

 Povinné bezpečnostné  prestávky na ceste do Mníchova sme využili návštevou  zámku 

bavorského kráľa  Ľudovíta II na ostrove Herreninsel , zastavili sme sa v dokumentačnom 

stredisku Adolfa 

Hitlerav Obersalzbergu 

a pozreli sme si 

námestie rakúskeho 

mesta Linz.   

Chcem sa poďakovať 

vedeniu Slovenskej 

spoločnosti údržby za 

zorganizovanie tejto 

odbornej pracovnej 

cesty ako aj pánovi 

Michalovi Moravcovi, 

ktorý nás svojim 

zaujímavými postrehmi 

sprevádzal po krajine 

Rakúsko a Nemecko. Ak sa podarí, pozvali sme niektorých vystavovateľov aj k nám na 

konferenciu Národné fórum údržby 2017. Aj to bol jeden z účelov tejto konferencie. Teším sa 

na ďalšie odborné podujatia Slovenskej spoločnosti údržby.   

                                                                                          

                                                                                          Ing. Gabriel Dravecký,PhD 

                                                                                          Slovenská spoločnosť údržby  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


