
D obrý deň priatelia, je tomu 
10 rokov, kedy sa zástupco-
via údržieb podnikov chémie, 
far mácie a papierenského 

prie mys lu rozhodli založiť sekciu SUZ 
v rámci ZCHaFP. 

Týmto rozhodnutím sa prešlo od ne-
formálnych stretnutí k orga nizačným 
a plánovite pripravova ným konferen-

ciám resp. valným zhromaždeniam, ktoré sa po dohode konali 4x 
ročne. Tento cyklus konania sme zachovali dodnes. Pre pamäť – 
v čase založenia mal SUZ 32 členov, v súčasnosti 39. 

Náplň konferencií bola zamera ná na aktuálne problémy v danom 
období. Že tých problémov bo lo dosť, isto si pamätá každý, čí ta júci 
tieto riadky. Financovanie údrž by, tvor-
ba zdrojov, bezpečnosť, organizácia údrž-
by, znižova nie stavov atď. boli témy z kaž-
dodenného života riadiacich pracovníkov 
údržieb. Stretávať sa, zna me nalo tiež ve-
dieť si vzájomne po môcť, poradiť, ale tiež 
sa poučiť, pokiaľ niekde z vykonaných roz-
hodnutí vznikali problémy. 

10 rokov – to znamená 40 kon ferencií 

resp. valných zhromažde ní, 190 odbor-
ných prednášok a 170 prezentačných 
vystúpení do dávateľských firiem pre 
 údrž bu. 

Sme radi, že sa nám podarilo krát-
ko po našom vzniku začať vydávať In-
formačný spravodaj SUZ. Mohli sme 
zachytiť a zverejniť prednášky, ako i fi-
remné novinky a tiež, čo považujem za 

dôležitejšie, dostať potrebné infor-
mácie medzi širšiu sféru pracovní-
kov v jednotlivých spoločnostiach. 

Cením si, že sme zachovali dob-
rú spoluprácu s kolegami z Čes-
kej republiky. Umožnilo a umožňuje 
nám mať aktuálne informácie, a čo 

je dôležité – vzájomne sa poučiť. 
Roku 2003 na základe vzájomnej dohody medzi ZCHaFP a SUZ 

došlo k odčleneniu SUZ od ZCHaFP a osamostatneniu. Čas ukázal, 
že toto rozhodnutie bolo správne a prospešné. Samozrejme, naša 
spolupráca s ZCHaFP pokračuje, ale už formou riadneho člena so 

svojimi právami a povinnosťami.
Členstvo SUZ za uplynulých 10 rokov za-

znamenalo i radu zmien. Dotýka sa to spo-
ločnosti ako i ich zástupcov.  Chcem sa po-
ďakovať všetkým, ktorí na náročnom po-
li údržieb pôsobili, pôsobia a to užívateľom 
i dodávateľom a zaželať do ďalšieho obdo-
bia veľa spoločných úspechov.

Ing. Vendelín Íro
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SUZ
Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu

INFORMAČNÝ
SPRAVODAJCA

 K 10. ročnému jubileu

NAŠE AKTIVITY A MEDZNÍKY

Vážení kolegovia a kolegyne, mi-
lí čitatelia Informačného spravo-

dajcu SUZ. Na konferencii dňa 6. 10. 
2004 vo  Vyhniach si spoločne pripo-
menieme 10. výročie or ga nizovanej 
činnosti SUZ. Preto dovoľte prosím, 
aby sme spoločne trocha načreli do 
našej histórie a oživili si aspoň niekto-
ré naše aktivity a medzníky spoloč-
nej činnosti.

Za medzníky možno z nášho 
pohľadu považovať nasledu-
júce dátumy: 7. 12. 1994, I. 
kvartál 1996 a 25. 6. 2003

7. 12. 1994 – vznikla SUZ ako 
Sekcia údržby pri Zväze chemické-
ho, farmaceutického a papierenského 
priemyslu SR

I. kv. 1996 – vyšlo prvé číslo In-
formačného spravodaja SUZ

25. 6. 2003 – vznikla SUZ ako 
samostatný právny subjekt pod ná-
zvom SUZ – Spoločnosť údržby, vý-
roby a montáží podnikov chemické-
ho, farmaceutického a papierenského 
priemyslu.

Z hore uvedeného vyplýva, že „de 
– jure“ existujeme od roku 1994 a 

v roku 2004 napĺňame prvé 10–ročie 
našej činnosti.

Náš vznik však nebol jednorazový, 
ale predchádzali mu určité vývojové 
kroky, aj pred týmto dátumom. SUZ 
vznikol z voľného združenia hlavných 
mechanikov a námestníkov údržby, 
ktoré prakticky plnilo jeho úlohy v ob-
dobí od roku 1989 do 25. 6. 2003. 
Avšak ani voľné združenie nevzniklo 
na zelenej lúke, ale sa vyvinulo z po-
rád mechanikov a námestníkov údrž-
by, ktoré pracovali od roku 1969 do 
roku 1989 v rámci slovenskej chémie.

A aby sme boli úplní, aj tieto pora-
dy vznikli až po reštrukturalizácii prie-
myslu v rokoch1968 – 69, keď vzniklo 
generálne riaditeľstvo Slovchemia.

Predtým v rokoch 1956 – 1969 
existovali porady mechanikov minis-
terstva chemického priemyslu ČSR 
a ČSSR, prakticky od vzniku útvaru 
hlavného mechanika na ministerstve 
chemického priemyslu. Pre zaujíma-
vosť na útvare pracovali páni Ing. We-
rich (brat známeho umelca) Ing. Zik-
mund, Ing. Foff a ďalší.

Ak bude čitateľa zaujímať, môžem 
tieto historické etapy širšie rozpísať, 
dnes sa však budem venovať iba po-
slednému 10–ročiu.

Organizácia SUZ za posled-
ných 10 rokov: 

SUZ – ako samostatný právny 
subjekt plným názvom 
– Spoločnosť údržby, 

K 10. 
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mácie medzi širšiu sféru pracovní-
kov v jednotlivých spoločnostiach. 

rú spoluprácu s kolegami z Čes-
kej republiky. Umožnilo a umožňuje 
nám mať aktuálne informácie, a čo 

10 ROKOV SUZ
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Ing. Vladimír 
Kopáček
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výroby a montáží pod-
nikov chemického, far-
maceutického a papie-

renského priemyslu, skratka SUZ. 
Bola založená na valnom zhromaž-
dení vo Chvojnici spolu s 33. podnik-
mi v zmysle zákona 83/1990 Zb., dňa 
25. 6. 2003.

Spoločnosť bola zaregistrovaná 
na ministerstve vnútra SR, dňa 3. 6. 
2003 pod číslom VVS/1–900/90–
21897.

SUZ, ako Sekcia údržby, výroby 
a montáží chemického, farmaceutic-
kého a papierenského priemyslu, pri 
ZCHaFP–SR, bola založená na usta-
novujúcej konferencii za účasti zá-
stupcov 32 podnikov, dňa 7. 12. 1994 
a schválená na valnom zhromaždení 
ZCHsFP–SR dňa 15. 3. 1995.

Činnosti SUZ: 
Prakticky v uplynulých 10 rokoch 

SUZ pracovala na základe prijatých 
stanov a zabezpečovala plnenie roč-
ných programov schválených valným 
zhromaždením.

Rokmi sa odskúšal a osvedčil mo-
del jednotlivých konferencií a valných 
zhromaždení /1x štvrťročne/, ktoré 
obsahujú: 
A/ – odborné prednášky /nosný 

program/

B/ – vystúpenia dodávateľských firiem 
/informácie z vývoja a výroby zaria-
dení a komponent pre údržbu/

C/ – výmena skúseností v rámci člen-
skej základne

A/ Odborné prednášky
V tejto časti doteraz odznelo 198 

odborných prednášok. Témy boli vo-
lené podľa podľa aktuálnej potreby 
členov. Nie je možné uviesť všetky, 
ale spomeniem aspoň okruhy: 
– bezpečnostné analýzy prevádzok, 

technické inšpekcie
– rizikové manažérske stratégie
– metrológia, skúšobníctvo, normali-

zácia a kalibrácia
– technická diagnostika, riadenie 

kvality
– nové trendy ochrany materiálov
– úspory energií
– riadiace systémy v údržbe
– enviromentálne manažérstvo
– tribológia a jej významy pre ľudstvo 

a mnoho ďalších tém.
Dôležité je, že tieto prednášky nie-

len odzneli a zaujali, ale že od 1. 1. 
1996 sú zachytené v našom infor-
mačnom spravodajcovi a naši členo-
via majú možnosť pri výskyte obdob-
ného problému si riešenia spätne vy-
hľadať, resp. sa poradiť s autorom.

Za tento fakt môžeme ďakovať re-

dakčnej rade, ktorá v súčasnosti pra-
cuje v zložení: Ing. Žbirka, Ing. Hra-
bovský, Ing. Petráš, Ing. Gál. 

Pri vzniku časopisu RR bola v zlo-
žení: Viera Kováčová – š. r.

Členovia – Ing. Ber, Ing. Hrabov-
ský, Hrušovský, Ing. Kubica, Eva Ne-
mesová, Karol Ragan.
B/ Vystúpenia dodávateľských 

firiem
V priebehu doterajších 10. rokov 

na konferencii vystúpili dodávateľské 
firmy 191–krát. 

Ich vystúpenia sú prínosom najmä 
preto, že prezentujú najmodernejšie 
riešenia z oblasti materiálov, tech-
nológie a konštrukcie používaných 
v údržbárskej praxi a dochádza k na-
viazaniu priamych kontaktov pri rieše-
ní problémov.
C/ výmena skúseností

Je využívaná našimi členmi vo 
všetkých oblastiach údržbárskeho 
procesu, počnúc riadením, technic-
kými problémami, materiálovými vý-
pomocami až po priame vykonáva-
nie prác.

A teraz z histórie do súčasnosti a 
budúcnosti

SUZ – ako samostatný právnický 
subjekt, naväzuje na svoju doteraj-
šiu činnosť.

Najdôležitejšie úlohy vidí v presa-

dzovaní a chránení záujmov svojich 
členov, popularizovaní výsledkov svo-
jej práce – vydávaním časopisu „In-
formačný spravodajca“, ďalej vo vy-
tvorení a prevádzkovaní informačnej 
siete, v podporovaní rastu technic-
kej úrovne svojich členov, koordinácii 
riešení profesných problémov, orga-
nizovaní poradenskej činnosti v ob-
lasti špeciálnej údržby ako aj v spo-
lupráci s podobnými spoločnosťami 
v SR, ČR, Maďarsku a cestou SSU aj 
s ostatnými európskymi partnermi.

To je iba stručný výpočet našich 
aktivít, komplexne sú uvedené v sta-
novách SUZ v bodoch „Poslanie a 
ciele spoločnosti“.

Pre zabezpečenie týchto úloh na 
valných zhromaždeniach 25. 6. 2003 
a 17. 3. 2004 boli zvolené orgány 
SUZ v zložení:

Predstavenstvo: Ing. Iro – pre-
zident, Ing. Kopáček, Ing. Žbirka, 
Ing. Žil ka, Ing. Petráš, Ing. Grguľa, 
Ing. Drobný

Dozorná rada: Ing. Jančich – pred-
seda, Ing. Hladký, Ing. Gál – členovia

Verme, že práca SUZ v nasledu-
júcom období bude prospešná pre 
všetkých jej členov.

To je prianie do nasledujúcich 10. 
rokov činnosti.

Ing. Vladimír Kopáček
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Z júnovej konferencie Spoločnosti údržby, výroby a montáží podnikov 

chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu – SÚZ

Nový usporiadateľ – GENERI
Druhé tohtoročné stretnutie 

sa uskutočnilo v dňoch 16. 
a 17. júna v malebnom prostre-
dí Oravskej priehrady. Organi-
zátorom po prvý krát bola spo-
ločnosť GENERI Slovensko. 
Konferencia sa konala v hoteli 
STUDNIČKA v Námestove.

Rokovanie konferencie otvo-
ril prezident SÚZ Ing. Vende-
lín Íro. Za spoločnosť GENERI 
sa prítomným prihovoril gene-
rálny riaditeľ Ing. Zdeněk Kin-
št. Predstavil spoločnosť GE-
NERI a oboznámil prítomných 
s krátkou históriou vzniku spo-
ločnosti a jej zámermi do bu-
dúcnosti.

Odborné prednášky a 
prezentácie firiem odzneli 

v nasledovnom poradí:
– Prednášku „Bezpečnosť pre-

vádzky zariadení v prostredí 

s nebezpečím výbuchu hor-
ľavých plynov, pár, prachov 
a výbušnín“ – predniesol 
Ing. Zdeněk Kinšt – Generi 
Šumperk, pričom sa zameral 
na dopady v oblasti Európ-
skej legislatívy.

– Prezentáciu firmy CHEMO-
LAK Smolenice a.s. uviedol 
Ing. Ormandy.

– Firmu JOHN CRANE prezen-
toval Ing. Těšický, predsta-
vil široký sortiment upchávok 
a ďalší sortiment výrobkov 
z oblasti čerpadiel.

– Prezentáciu firmy Schnei-
der Electric Slovakia, uviedol 
p. Oravec.

– Firmu RUML s.r.o. – prezen-
toval majiteľ firmy Ing. Ruml

– Informáciu o priebehu konfe-
rencie SSÚ vo Vysokých Tat-
rách predniesol Ing. A. Mu-

rín, Doc. Ing. Grenčík, infor-
moval o medzinárodnej kon-
ferencii v Barcelone.

– Ing. Wöllner predniesol infor-
máciu o možnosti ekonomic-
kého využitia rezerv v oblasti 
znečisťovania ovzdušia.

V internom rokovaní čle-
nov SÚZ informoval prezident 
Ing. Íro o výsledkoch rokova-
nia predstavenstva a privítal 
zástupcov novoprijatých firiem: 
INTECH, Pro CS a RHODIA, 
ako i nástupnícku spoločnosť 

za SCP Ružomberok, SCP 
– SERVICE s.r.o. (NEUSIED-
LER). Informoval o konaní kon-
ferencie za III.Q. vo Vyhniach 
– organizátor Slovnaft MAO, 
kde si SÚZ pripomenie 10. vý-
ročie založenia.

V ďalšom bode programu 
jednotliví členovia informovali 
o situácii vo svojich spoločnos-
tiach a pripravovaných zme-
nách v organizácii starostlivos-
ti o HIM.

Na záver konferencie pre-
zident SÚZ Ing. Vendelín Íro 
poďakoval organizátorom za 
úspešné zvládnutie konferen-
cie a prítomným za účasť a ro-
kovanie ukončil.

Ing. Peter Petráš



4 Október 2004
Firma GENERI s.r.o. a její cesta k řešení problémů zákazníka

GENERI s.r.o. 
výrobce nevýbušných elektrických přístrojů a zařízení

Prostředí s nebezpečím 
výbuchu hořlavých ply-
nů, par, prachů a výbuš-

nin se vyskytuje v  provozech 
chemických, petrochemických, 
farmaceutických, rafinériích a 
mnoha jiných. V těchto nebez-
pečných prostorách je nezbyt-
né zajistit vysokou spolehlivost 
provozu zařízení a to nejen 
elektrických ale i strojních. Již 
nelze oddělovat elektrická za-
řízení od strojního a vidět po-
tenciální nebezpečí jen u zaří-
zení elektrických. Totiž popud 
k výbuchu případně způsobit 
havárii může také strojní zaří-
zení. Toto není nic objevného, 
ale praxe již mnohokrát ukáza-
la, že možnými riziky je nutno 
se zabývat komplexně, nevi-
dět inicializační zdroje výbuchu 
jen u elektrických zařízení ale 
v celém kontextu provozu tech-
nologických linek.

Řešení konkrétních poža-
davků našich zákazníků věnu-
je společnost GENERI s.r.o. 
jakožto výrobní firma, prvořa-
dou pozornost ve své činnosti 
už od svého založení v r. 1993. 

V tomto roce se transformo-
vala původní firma Ing. Kinšt 
Zdeněk do společnosti GENE-
RI s.r.o. se všemi svými aktivi-
tami i zaměstnanci.

Společnost GENERI s.r.o. 
je výhradně společností s čes-
kým kapitálem a je vlastněna 3 
společníky, z nichž jedním jsem 
já. Společnost sídlí v Šumper-
ku na Severní Moravě v Čes-

ké republice ve vlastním objek-
tu, kde jsou správní, obchodní, 
technická a výrobní střediska. 
Naše společnost má v různých 
místech republiky obchodní kan-
celáře, tak aby naši obchodní 

zástupci byli blízko zá-
kazníkovi a byli 
jsme schopni 
ihned řešit je-
ho požadavky. 
Z tohoto dů-
vodu byla za-
ložena na Slo-
vensku dceřin-

ná společnost 
Generi Slovakia 

s.r.o. se sídlem v Malackách. 
Cílem společnosti GENERI 

s.r.o. a jejich 40 zaměstnanců 
je základní motto:

‚Spokojený zákazník, 
vyřešení jeho problémů, 
dodávka řešení, ne jen 
zboží!‘

Z toho tedy plyne naše jed-
noznačná orien tace na kom-
plexní službu zákazníkovi.

Co tím myslíme?
Komplexní řešení požadav-

ků zákazníka na spolehlivou a 
bezpečnou funkci jeho zaříze-
ní, strojů a provozů s prostře-
dím s nebezpečím výbuchu 
nebo v těžkém průmyslovém 
prostředí.

Jak na to?
Společnost GENERI s.r.o. 

má rozsáhlé aktivity a to nejen 
v České nebo Slovenské re-
publice.

Našimi zákazníky jsou che-
mické, petrochemické, farma-
ceutické společnosti a rafiné-

rie a těžební společnosti, na-
př. v Bělorusku, Rusku, Uzbe-
kistánu, Polsku, Sýrii, Alžíru, 
Maďarsku, Egyptě, apod. 

Našim zákazníkům nabízí-
me komplexní dodávky nevý-
bušných elektrických zařízení. 
V mateřském závodě máme 
vlastní vývoj a konstrukci, vy-
rábíme vlastní nevýbušné elek-
trické přístroje a zařízení téměř 

výhradně podle požadavků zá-
kazníka. Naše vlastní výroba 
představuje 60% ročního obra-
tu společnosti a jedná se o ná-
sledující výrobky:
– nevýbušné svorkovnicové 

skříně
– nevýbušné signální, měřící a 

ovládací skříně
– nevýbušné jeřábové ovla-

dače
– přepěťové ochrany pro oby-

čejné i výbušné prostředí
– nevýbušné rozváděče
– nevýbušné vývodky
– nevýbušná výstražná svítidla

Výše uvedené přístroje vy-
rábíme s vysokým stupněm 
krytí IP65 též pro průmyslová 
prostředí.

V rámci komplexní dodávky, 
podle požadavků zákazníka, 
nabízíme tyto komplexní do-
dávky:
– doprovodné elektrické ohře-

vy, což představuje zpraco-
vání projektu, dodávky top-
ných kabelů a tepelné izola-
ce a to včetně montáže

– svítidla pro nevýbušná i prů-
myslová prostředí včetně 
projektu

– ochranné skříně pro měřící 
přístroje včetně optimálního 
návrhu příslušenství

– ohřívače pro technologické 
procesy

Dodávky zařízení jsou jen 
součástí strategie firmy. K na-
plnění kréda: ‚spokojený zá-
kazník a jeho další cesta 
k nám‘, naše společnost vě-
nuje velké úsilí technickému 
vzdělávání pracovníků našich 

zákazníků, pořádání školení 
a publikační činnost. V našich 
publikacích se snažíme osvět-
lit principy ochrany před vý-
buchem okolí a na praktických 
příkladech z praxe vysvětlit a 
stanovit postup odstraňování 
chyb při projektování i insta-
laci.

Naším cílem je být členy růz-
ných odborných společností, 
jako například SÚZ, kde uplat-
ňujeme zkušenosti spoluprá-
ce s našimi zákazníky při ře-
šení obdobných problémů, 
které mají členové těchto od-
borných společností ve svých 
mateřských závodech. Cítíme 
povinnost být nápomocni při ře-
šení požadavků, který vyplývají 
ze zaváděným nařízením vlá-
dy SR č.117/2001 Sb. (směr-
nice EU 94/9/EC – ATEX 95), 
kterým se stanoví technické 
požadavky a posuzování sho-
dy v prostředí s nebezpečím 
výbuchu a nařízením vlády SR 
č.493/2002 Sb. (směrnice EU 
1999/92/EC – ATEX 137), kte-
rým se stanoví minimální poža-
davky na zajištění bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při práci ve 
výbušném prostředí.

Autor: Ing. Zdeněk Kinšt, 
generální ředitel Generi, s.r.o.

Prostředí s nebezpečím 
výbuchu hořlavých ply-
nů, par, prachů a výbuš-

ké republice ve vlastním objek-
tu, kde jsou správní, obchodní, 
technická a výrobní střediska. 
Naše společnost má v různých 
místech republiky obchodní kan-
celáře, tak aby naši obchodní 

zástupci byli blízko zá-

vensku dceřin-
ná společnost 

Generi Slovakia 

Autor: Ing. Zdeněk Kinšt, 
generální ředitel Generi, s.r.o.
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CHEMSTRO, a.s. pre materskú spoločnosť Chemko, a.s. už len 50% výkonov

Nové aktivity CHEMSTRO, a.s.
Začiatky strojárenskej výroby, 

montáže a údržby v areáli 
Chemko, a.s. spadajú do obdobia 
vzniku tohto podniku v roku 1952. 
Až po dnešok sa tu rozvíja rea-
lizácia kvalifikovaného chemic-
kého strojárenstva, čo potvrdzu-
jú získané oprávnenia na výro-
bu, montáž, rekonštrukcie, opra-
vy, údržbu, odborné prehliadky a 
skúšky vyhradených aj nevyhra-
dených technických zariadení tla-
kových, plynových a zdvíhacích, 
opravy cisterien a armatúr.

Na túto tradíciu nadviazal vznik 
akciovej spoločnosti CHEM-
STRO, a.s. Strážske, ktorá za-
počala svoju činnosť zápisom do 
obchodného registra 4. 4. 2000.

Štvorročné obdobie jej samo-
statného pôsobenia ukázalo ži-
votaschopnosť a opodstatnenosť 
vytvorenia tejto spoločnosti aj na-
priek tomu, že toto obdobie bolo 
zároveň obdobím neustáleho po-
klesu požiadaviek materskej spo-
ločnosti, vyplývajúceho zo zásad-
ných štrukturálnych zmien spre-
vádzaných výraznými racionali-
začnými opatreniami.

Je dôležité, že spoločnosť 
CHEMSTRO, a.s. je aj naďalej 
v areáli Chemko, a.s. rozhodu-
júcim dodávateľom výroby stroj-
notechnologických zariadení, re-
alizátorom investičných celkov a 
výhradným dodávateľom strojnej 
údržby.

Spomínané pôsobenie v súčas-
nosti predstavuje už len 50% cel-
kových aktivít spoločnosti. Po-
sledné desaťročie vo viacerých 
organizačných podobách spoloč-
nosť využíva vysoký technický 
potenciál pri realizácii kvalifikova-
ného chemického strojárstva aj 
na vonkajšom trhu nielen chemic-
kého, ale aj drevospracujúceho, 
hutníckeho a farmaceutického 
priemyslu.

Medziročný 50% nárast exter-
ných výkonov zabezpečuje nie-
len výroba náhradných dielov a 
rozmanitých strojnotechnologic-
kých zariadení, ale aj realizácia 
investičných celkov a účasť na 
významných generálnych opra-
vách, či odstávkových akciách 
údržbárskeho charakteru v rámci 
celého Slovenska.

V úzkej súčinnosti so sester-
skou spoločnosťou ZELMA, a.s. 
Strážske s elektrotechnickým za-

meraním a ASRTP, sme úspeš-
ne zrealizovali niekoľko komplex-
ných modernizačných a rekon-
štrukčných technologických cel-
kov.

V posledných troch rokoch 
nášho pôsobenia sme nadobudli 
významný obchodný potenciál a 
realizačné možnosti u nasledov-
ných partnerov:
 U. S. Steel, Košice – ne-

pretržitá výroba širokej škály 
náhradných dielov, jednoúče-
lových zariadení a aparátov, 
montážne a demontážne práce 
koksovne,

 SCP, Ružomberok – výro-
ba a oprava aparátov, výmen-
níkov, účasť na odstávkach 
niekoľkými desiatkami pracov-
níkov, montáž potrubných roz-
vodov

 Rhódia, Humenné – reali-
zácia investičných celkov, výro-
ba chemických aparátov tr.17 
a 11,

 Nylstar, Humenné – reali-
zácia investičných celkov, výro-
ba chemických aparátov a OK 
tr. 17 a 11,

 Slovnaft, Bratislava – 
účasť na GO 2003 v počte 120 
pracovníkov, opravy čerpadiel, 
kompresorov, armatúr kolón,

 KRONOSPAN, Prešov – tr-
valý výkon údržby, výroba a 
opravy nanášačiek lepidiel, 

 KERKO, Michalovce – rea-
lizácia investičných celkov, vý-
roba nádrží a dopravných za-
riadení pre sypké hmoty,

 Istrochem, Bratislava – 
výroba chemických zariadení, 
výmenníkov a nádrží tr. 17, 

 Bekaert, Hlohovec – vý-
roba nádrží z materiálu tr. 17 
a 11,

 VSS, Košice – výroba scho-
diskovej veže,

 Tatravagónka, Prešov – 
výroba veľkorozmerných nos-

ných elementov podvozkov že-
lezničných vagónov,

 CASSPOS, Michalovce 
– výroba nádrží pre ropné pro-
dukty,

 CENON (skupina Gruppo 
Bonazzi) – trvalý výkon údrž-
by, výroba chemických apará-
tov tr. 17 a 11, realizácia inves-
tičných celkov,

 BUKÓZA, Hencovce – vý-
roba, opravy technologických 
zariadení,

 FERMAT, Slovenská Ľup-
ča – výroba veľkorozmerných 
nádrží tr. 17.

Zvláštne postavenie v súčas-
nosti má uzavretie ročnej zmluvy 
na výkon údržby v Slovnaft, a.s. 
Bratislava a KRONOSPAN, a.s. 
Prešov.

Vymenované sú tie najdôleži-
tejšie akcie, ktoré bolo možné 
úspešne realizovať vďaka ná-
ročným technológiám výroby a 
opráv, z ktorých špecifické miesto 
zastáva: 
V oblasti výroby aparátov 
veľkorozmerných nádrží:
 pracovné postupy a zváracie 

postupy výrobcu (WPS) s eu-
rópskym certifikátom pre zvá-
ranie,

 skružovanie plechov až do 
hrúbky plechu 25–30 mm,

 úprava navarových hrán hob-
ľovaním až do dÍžky plechu 
10.000 mm,

 delenie nerezových materiálov 
do hrúbky plechu 80 mm,

 automatické a poloautomatické 
zváranie obvodových zvarov 
aparátov v ochrannej atmosfé-
re CO2, Ar a pod tavidlom me-
tódou TIG a MIG plným trubič-
kovým prídavným materiálom,

 pasívovanie povrchov ma-
teriálov triedy 17 a zliatin Al 
v HNO3,

 manipulácia s výrobkom až do 
váhy 32 t.

V oblasti výroby a opráv 
výmenníkov:

 výroba rúrkovníc na súradnico-
vých CNC vŕtačkách,

 sústruženie dosadacích plôch 
prírubových spojov a úpravy 
dien až do priemeru 2.800 mm,

 automatické zváranie rúriek 
v rúrkovnici metódou TIG a 
MIG.

V oblasti montáže 
potrubných rozvodov:

 montáž vyhradených tlakových 
plynových potrubí špecifikova-
ných vo Vyhláške č. 718/2002 
Z.z. a v normách STN 130020,

 revízne činnosti v oblasti tlako-
vých, plynových a zdvíhacích 
zariadení,

 úradné skúšky zváračov pri zvá-
raní potrubných rozvodov v roz-
sahu podľa STN EN – 287 –1,

 výroba ohybov až do priemeru 
rúr 108 mm,

 izolácie potrubí.

V oblasti opráv točivých 
strojov:

 bežné a stredné opravy par-
ných turbín, turbokompresorov, 
piestových kompresorov, od-
strediviek, výviev a dúchadiel,

 opravy bezupchávkových čer-
padiel, čerpadiel s dvojitou me-
chanickou upchávkou s barié-
rovou látkou, membránových 
čerpadiel a piestových dávko-
vacích čerpadiel, 

 bezdemontážna diagnostika 
analýzou frekvenčného a am-
plitúdového spektra.

V oblasti bežnej údržby:
 odstraňovanie netesnosti pod 

tlakom metódou FURMANITE,
 defektoskopické skúšky ma-

teriálov prežiarením, ultrazvu-
kom, kapilámou a magneticko-
fluorescenčnou skúškou a vá-
kuovou skúškou.

Systém kvality spoločnosti po-
tvrdzuje Certifikát systému kvality 
podľa ISO 9002, získaný v roku 
1998 a úroveň starostlivosti o en-
viromentálne aspekty výroby cer-
tifikát STN EN ISO 14001, získa-
ný v roku 1999.

Významnou úlohou pre zabez-
pečenie napredovania našej spo-
ločnosti je získanie nových ob-
chodných kontaktov, získavanie 
nových odborných poznatkov a 
rozširovanie úzkej spolupráce so 
spoločnosťami s rovnakým zame-
raním, kde nezastupiteľné miesto 
zohráva práve spoločnosť údrž-
by, výroby a montáží podnikov 
chemického, farmaceutického a 
papierenského priemyslu (SÚZ), 
ktorej nad’alej chceme byť plat-
ným členom a motivačne pôso-
biacim elementom.
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ÚDRŽBA V EURÓPE
Úvod

Po druhý krát sa zúčastnila delegácia Sloven-
skej spoločnosti údržby (SSU) na medzinárod-
nej konferencii Euromaintenance organizovanej 
každé dva roky Európskou federáciou národ-
ných spoločností údržby (EFNMS vzw, ďalej len 
EFNMS). Tento rok sa konferencia uskutočnila 
v metropole Katalánska, Barcelone, a organizá-
torom bola Španielska asociácia údržby – AEM. 
Konferencia sa konala v dňoch 11. – 13. mája 
2004. Tohtoročná konferencia Euromaintenance 
2004 bola v poradí už sedemnásta.

Delegácia SSU bola tento rok päťčlenná – 
predseda Predstavenstva SSU, Ing. Adolf Mu-
rín, ktorý je zároveň zástupcom SSU vo Val-
nom zhromaždení EFNMS, doc. Juraj Grenčík 
zo Žilinskej univerzity, člen pracovnej skupiny 
WG7 – Benchmarking, tento rok aj člen poroty 
pre udelenie ceny EFNMS za diplomovú prácu, 
doc. Hana Pačaiová z Technickej univerzity Ko-
šice, ktorá bola spoluautorkou a prezentátorkou 
príspevku v programe konferencie, Ing. Gabriel 
Dravecký z TOPVARu Topoľčany, ktorý mal prí-
spevok uverejnený v posterovej sekcii, a napo-
kon člen Predstavenstva SSU, Ing. Igor Pokor-
ný. Z ďalších slovenských podnikov sa už nezú-
častnil nikto, ale i tak bolo zastúpenie Sloven-
ska vzhľadom k ďalším krajinám relatívne sluš-
né. Samozrejme, prevažovali domáci účastníci, 
z ďalších tradične škandinávske štáty. Opäť bo-
la dosť početná účasť Číny, ale aj Brazílie, USA 
a prišiel dokonca aj zástupca Juhoafrickej re-
publiky, čo dosvedčuje celosvetový význam Eu-
romaintenance. 

Konferenciu vždy sprevádza výstava, v tomto 
roku nazvaná Promaint. Vystavovatelia (celko-
vý počet 61) predstavovali celú škálu domácich 
a nadnárodných firiem počnúc diagnostickými 
systémami, technológiami pre údržbu až po po-
čítačovú podporu riadenia údržby.

Konferenciu predchádzali rokovania pracov-
ných skupín EFNMS – Benchmarking a Vzdelá-
vanie. V rámci pracovnej skupiny Benchmarking 
sa dohodlo uskutočniť pilotný workshop o ben-
chmarkingu údržby EFNMS, ktorý sa uskutoč-
ní 28.októbra 2004 v Bratislave pri príležitos-
ti prijatia SSU za plnoprávneho člena EFNMS. 
Workshop bude určený pre slovenské podniky a 
budú ho viesť predstavitelia pracovnej skupiny. 
Dôležitým výsledkom rokovania pracovnej sku-
piny „Vzdelávanie“ je, že EFNMS sa bude sna-
žiť presadiť, aby certifikáty udelené na základe 
programu a požiadaviek vzdelávania boli uzná-
vané v rámci Európskej únie. V rámci rokova-
nia Valného zhromaždenia EFNMS bol zvolený 
nový predseda EFNMS, pán Hans Overgaard 
z Dánska, ktorý sa ujme funkcie po doterajšom 
predsedovi, Arjovi Klijnovi z Holandska od janu-
ára roku 2005. 

Miestom rokovaní konferencie bolo Katalunia 
Congress Centre, moderné kongresové cen-
trum na okraji mesta, s kvalitnými priestormi 
pre rokovania v sekciách ako aj na sprievodnú 
technickú výstavu. Konferencia prebiehala v pr-
vý a závere posledného dňa v plenárnej sekcii, 
medzitým v troch paralelných sekciách. Celkovo 
na konferencii, okrem úvodných a záverečných 
príhovorov, odznelo 50 prednášok, z toho 10 
na plenárnych zasadnutiach a 36 v paralelných 
sekciách. Popri vystúpeniach v sekciách bola aj 
posterová sekcia obsahujúca 38 posterov, na-

koľko bol tento rok veľký záujem v počte doda-
ných príspevkov a organizátori chceli takouto 
formou zväčšiť možnosť prezentácií. 

Slávnostné otvorenie konferencie bolo za 
účasti predstavenstva EFNMS, menovite prezi-
dentky EFNMS, Mirty Baranovic z Chorvátska, 
predsedu EFNMS, Arja Klijna z Holandska, sa-
mozrejme predstaviteľov AEM a mesta Barce-
lony. Arjo Klijn predstavil aktivity EFNMS ako 
európsku perspektívu údržby. Spomenul vznik 
a vývoj EFNMS, jej poslanie a ciele, nedávnu 
transformáciu (január 2003) z „voľného zdru-
ženia“ na právnickú osobu vo forme nezisko-
vého združenia so sídlom v Bruseli. Dlhodo-
bým cieľom zostáva podpora manažérov údrž-
by, tréning a vzdelávanie, podpora národných 
a európskych projektov, účasť v štandardizácii 
a podpora pozície údržby. V úvode tiež vystú-
pil výkonný riaditeľ mestských služieb Barce-
lony, pán Ricard Frigola. Predstavil Barcelo-
nu ako pulzujúce mesto plné života, ktoré po-
trebuje neustále zlepšovanie kvality verejných 

priestorov pre lepší život obyvateľov mesta. 
K tomu mesto vypracovalo koncepciu integrova-
nej údržby mesta. Len pre predstavu, týka sa to 
500 km ulíc, na ktorých treba udržiavať povrch 
vozoviek, starať sa o dopravné značky (15 000 
zvislých značiek), dlažby chodníkov (1 300 000 
metrov štvorcových), kanalizáciu, pouličnú ze-
leň, zabezpečovať čistenie ulíc, činnosť svetel-
nej dopravnej signalizácie, (5000 svetiel), čiste-
nie a opravy fontán (viac ako 500), atď. Toto ilu-
struje obrovské úlohy a rozsah prác spojených 
s prevádzkou a údržbou infraštruktúry Barcelo-
ny. Ako v závere poznamenal, údržba je ume-
nie.

Opäť bola na konferencii udelená Cena 
EFNMS za významný prínos pre rozvoj údrž-
by. Táto cena je udeľovaná z nadácie, ktorú za-
ložil v roku 1992 Stefano Salvetti z Talianska. 
V tomto roku sa jej nositeľom stal Kenneth 
O’Reilly z Írska, bývalý predseda Írskej spo-

ločnosti údržby MEETA. Vo svojom  príhovore v 
krátkosti predstavil svoje životné  dielo v oblasti 
údržby, pre Írsku spoločnosť, v projektoch zavá-
dzania RCM do malých a stredných podnikov, 
ktoré boli podporované Európskou úniou. 

Odborný program konferencie bol rozčlenený 
do nasledovných tematických blokov:

– Zlepšovanie údržby
– Budúcnosť údržby
– Údržba podľa technického stavu
– Riadenie údržby
– Ekonómia údržby
– Údržba budov a infraštruktúry
– Údržba a udržateľný vývoj
– Inovácie a nové technológie
– Optimalizácia údržby

Prvý blok bol v plenárnej sekcii, ďalšie v pa-
ralelných sekciách. Ako pred dvoma rokmi 
v Helsinkách bol aj tento raz ako prvý zarade-
ný príspevok Johna Moubraya, svetovo zná-
mej vedúcej osobnosti v oblasti RCM. Ale jeho 
náhla smrť v januári 2004 prekazila zámer or-
ganizátorov. Príspevok však napriek tomu bol 
prezentovaný jeho nástupcom vo firme Aladon, 
pánom Joelom Blackom. Názov článku bol „Ča-
sová šípka“ a bol poňatý veľmi filozoficky na 
tému uplatnenia druhého zákona termodyna-
miky v údržbe. V zásade poukazoval na to, že 
je potrebná aktivačná energia a spúšťací me-
chanizmus, aby došlo k poruche. Inými slova-
mi, je potrebný spúšťač poruchy a proces poru-
chy, ktoré spolu tvoria mechanizmus poruchy. 
Druhý zákon termodynamiky je pevným zákla-
dom a vedeckým zdôvodnením pre existenciu 
funkcie údržby a ponúka základ pre zjednotenie 
v súčasnosti veľmi rôznorodých techník analýzy 
porúch (RCM, RCFA, HAZOP, FMEA, FMECA, 
RBI atď.) a mohol by viesť k snáď jedinému uni-
verzálnemu procesu.

Ako ďalšia známa osobnosť sa predstavil Jan 
Franlund, predseda Švédskej spoločnosti údrž-
by, s príspevkom pod názvom „Neviditeľní hrdi-
novia, korí zabezpečujú návratnosť investícií do 

Juraj Grenčík
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údržby “. Vychádza z toho, že bývajú problémy 
vysvetliť dôležitosť činností údržby vrcholovému 
vedeniu spoločnosti, politikom a médiám. V prí-
spevku autor predstavil názorný model na vy-
svetlenie vzťahov medzi údržbou a očakávaný-
mi výsledkami spoločnosti. S týmto modelom sú 
pojené dôležité výkonové ukazovatele, vrátane 
„Návratnosti investícií do údržby“. „Neviditeľní 
hrdinovia“ v titulku predstavujú všetky činnosti 
preventívnej údržby vykonávanej ľuďmi, aby sa 
predišlo problémom v podnikoch, ktoré využíva-
jú základné prostriedky. Ľuďmi, ktorí sú zriedka-
kedy poznaní niekým mimo oddelenia údržby. 
Autor navrhuje používať nie negatívne ukazova-
tele, s ktorými býva spájané hodnotenie údržby, 
ale skôr pozitívne, napr. namiesto znižovania 
nákladov používať efektívnosť nákladov. Naprí-
klad vynaložené náklady na údržbu skutočne 
ústia do lepšej celkovej efektívnosti zariadení, 
zvýšené náklady na životný cyklus (LCC) v dô-
sledku zvýšených nákladov na údržbu prinesú 
zvýšený zisk za životný cyklus (LCP) v dôsled-
ku zlepšenej pohotovosti podniku.

V podobnom duchu bol aj ďalší príspevok 
pod názvom „Cieľovo orientované riadenie 
údržby“ od Christera Idhammara, IDCOM, USA, 
ktorému bola pred dvoma rokmi udelená cena 
Euromaintenance. Príspevok poukazoval na to, 
že zlepšenie spoľahlivosti postupne znižujú aj 
náklady na údržbu. Ilustroval to na niekoľkých 
pozitívnych i negatívnych príkladoch z praxe. 
Pri rýchlych škrtoch vo výdavkoch na údržbu 
dochádza postupne k znižovaniu spoľahlivosti 
zariadení, v dôsledku toho k zníženej pohoto-
vosti a výpadkom výroby a teda stratám. Opač-
ne, zvyšovaním spoľahlivosti v dôsledku zlepše-
nej údržby dochádza k rastu produkcie a vo vý-
sledku zvýšeným ziskom spoločnosti.

O ďalšom spôsobe zlepšovania údržby bol 
príspevok pod názvom „Intelektuálne riadenie 
majetku – ďalšia generácia počítačových systé-
mov riadenia údržby“ od Erica Hustona z SKF 
Reliability Systems, USA. Obhajuje dôvody pre 
ďalší logický krok vo vývoji počítačových systé-
mov riadenia majetku, ktorým je zahrnutie funk-
cií riadenia vedomostí pre zlepšenú podporu 
rozhodovania.

O jednej z aktivít Juhoafrickej asociácie údrž-
by (SAMA) bol príspevok od E. Bradleyho pod 
názvom „Proces auditu SAMA: stav v roku 
2004“. SAMA existuje už osem rokov. V roku 
1999 založila cenu za Excelentnosť v údržbe. 
Spoločnosti, ktoré sa uchádzajú o túto cenu, 
sú hodnotené na základe rozsiahleho dotazní-
ka. Proces auditu bol porovnaný s partnerom 
z Austrálie a dôveryhodnosť audítorov je zvýše-
ná tým, že všetci sú vyškolení v zásadách kvali-
ty podľa ISO. Článok popisuje metodiku hodno-
tenia ako aj výsledky zúčastnených spoločností.

O prekonávaní bariéry medzi technickým od-
delením a údržbou bol príspevok pod názvom 
„Centrálny model majetku, riešenie pre izolova-
nú techniku a údržbu“ od Mario Puiga z BASF 
IT Services. Poukázal na to, že obrovské prob-
lémy v činnosti procesných podnikov spôsobu-
je izolovanosť technických útvarov a údržby, 
keď neexistuje komunikácia medzi útvarmi, kde 
je každá časť samostatným ostrovom informá-
cií. Táto izolácia sa stáva kritickým faktorom 
pre budúcnosť procesného priemyslu. BASF IT 
Services prináša cez Centrálny model majetku 
zdieľanie celopodnikových znalostí, od prevá-
dzok po vedenie, čo umožňuje efektívnejšie plá-
novanie a pomáha odstraňovať izoláciu.

Spomeňme ešte jeden príspevok z plenárnej 
sekcie – od Guido Walta zo Švajčiarska pod ná-
zvom „Kvalifikácia pracovníkov údržby“. Guido 

Walt je predsedom pracovnej skupiny EFNMS 
„Vzdelávanie“ a v príspevku predstavil dôvody, 
prečo je potrebné stanoviť vzájomne akcepto-
vané európske smernice na kvalifikáciu pracov-
níkov údržby v integrovanej Európe. EFNMS 
kategorizuje vzdelávanie pracovníkov údržby do 
troch úrovní:

– Európsky špecialista v údržbe (úroveň C) (vý-
konní údržbári)

– Európsky technik údržby (úroveň B) (majstri 
údržby)

– Európsky inžinier údržby (úroveň A) (vysoko-
školské vzdelanie)

Fakticky je ale ešte štvrtá úroveň, a to je eu-
rópsky manažér údržby, vyhradená pre skúse-
ných riadiacich pracovníkov údržby. 

EFNMS vypracovala smernice na  dosiahnu-
tie certifikátu EFNMS pre úrovne C, B a Mana-
žéra údržby. Úroveň A by mala zostať v kompe-
tencii vysokých škôl. V roku 2003 bola vytvore-
ná nová pracovná skupina 9 „Kvalifikácia pra-
covníkov údržby“ v rámci CEN TC 319 „Údrž-
ba“, ktorá má stanoviť požiadavky na vzdelanie 
pracovníkov údržby, nakoľko narastá význam 
údržby, hodnotenia rizík a ďalších problémov 
spojených s údržbou. Pracovná skupina je len 
v začiatkoch, ale výsledkom by mali byť záväz-
né požiadavky a všeobecne v Európe uznávaný 
certifikát o kvalifikácii pracovníkov údržby.

V bloku „Budúcnosť údržby“ odzneli príspev-
ky s názvami „Prevádzka a údržba distribuova-
ných zariadení – skúsenosti Union Fenosa Ge-
neration“, „Hodnotovo riadená údržba“ a „Spo-
ľahlivosť a udržovateľnosť – kľúčový znak mo-
dernej konštrukcie“.

Blok prednášok „Údržba podľa technické-
ho stavu“ obsahoval témy: „Technika systému 
údržby podľa technického stavu – kam smeruje 
vývoj?“, „Technika SM@RT Value v prevádzko-
vej diagnostike“, „Model pre výber techniky pre-
diktívnej údržby pomocou analytického hierar-
chického procesu“. 

V bloku „Riadenie údržby“ zaujala prednáška 
„Zlepšenie hodnoty základných prostriedkov“ od 
Wout Theuwsa, manažéra údržby v Bosal Be-
nelux, zástupcu Belgicka v EFNMS. Autor pred-
stavil svoje skúsenosti v neustálom zlepšova-
ní procesu údržby, kde v centre stojí manažér 
údržby. Aby spoločnosť dosiahla úspech, musí 
sa oň snažiť ako tím, každodenným hľadaním 
lepšej cesty. Treba vychádzať z toho, že spo-
ločnosť je stroj na výrobu peňazí a sú to vlast-
né peniaze, s ktorými pracujeme. Treba hľadať 
súčasné najlepšie praktiky a podľa nich analy-
zovať súčasné pracovné postupy. Dôležité je 
vedenie ľudí a najlepším prístupom je manaž-
ment chodením pomedzi ľudí, rozprávať sa s ni-
mi, počúvať ich, využívať návrhy na zlepšenia. 
V tomto bloku odznela aj prednáška doc. Pa-
čaiovej pod názvom „Aplikácia učenia na pra-
covisku v oblasti údržby. Skúsenosti z projektu 
IMVOCED“.

V bloku „Ekonómia údržby“ odznela pred-
náška profesora Legáta z ČZU Praha pod ná-
zvom „Údržba zameraná na peniaze“.

Viacero prednášok bolo aj z oblastí „Údržba 
budov a infraštruktúry“ a „Údržba a udržateľný 
vývoj“, kde sa jednalo o problematike bezpeč-
nosti a rizika pre životné prostredie. 

V bloku prednášok „Inovácie a nové techno-
lógie“ boli predstavené jednak nové technológie 
renovácií („použitie vysokorýchlostného elek-
trického oblúkového striekania pri údržbe zaria-
dení“), využitie nových informačných technoló-
gií v údržbe (napr. Použitie moderných softvé-

rových techník pre EuRoMain – Európsky vý-
skumný projekt údržby železníc“ .

Blok „Optimalizácia údržby“ obsahoval prí-
spevky napríklad na tému „Hodnotenie TPM 
v čínskom podniku z hľadiska praxe“, či „Vý-
voj spoľahlivostného modelu pre chemickú to-
váreň“.

Celkovo boli prednášky tematicky veľmi pes-
tré, pričom prevládali príspevky o skúsenosti 
z praxe pred čisto teoretickými . Asi nemožno 
hovoriť o výrazných novinkách či nových tren-
doch. Všeobecne sa ako vedúca myšlienka 
niesla dôležitosť údržby ako významnej hodno-
ty podniku.

V posterovej sekcii malo Slovensko tiež svoj-
ho zástupcu – Ing. Gabriela Draveckého, vedú-
ceho údržby v pivovare TOPVAR, a.s. Topoľča-
ny. Predstavil poster pod názvom „Skúsenosti 
zo zavedenia automatizovaného systému ria-
denia majetku cez informačný systém MP2 Da-
tastream v pivovare TOPVAR, a.s. Topoľčany 
v spolupráci s firmou INSEKO, a.s. Žilina“. Te-
maticky boli postery rozčlenené do obdobných 
celkov ako v prednáškových sekciách. Účastní-
ci konferencie mali možnosť prezrieť si postery 
a zároveň predebatovať problematiku s autormi, 
ktorí v stanovenom čase boli pri svojich poste-
roch. Organizátori publikovali aj postery v dru-
hom zväzku zborníka z konferencie.

Nezabudnime ešte na cenu EFNMS za dip-
lomovú prácu v oblasti údržby. V tomto roku 
zvíťazila diplomová práca švédskych študen-
tov z Univerzity Linkoping, Mikaela Hagerbyho 
a Mikaela Johanssona, na tému „Hodnotenie 
výkonu údržby – stratégie a indikátory“. Cena 
bola odovzdaná na záver konferencie. V pre-
zentovanej práci sa študenti snažili zostaviť mo-
del a hodnotenie výkonu údržby, pričom pouka-
zujú na to, že rôzne úrovne riadenia vyžadujú 
rôzne hodnotiace ukazovatele. Ďalším zaujíma-
vým zistením bolo, že, podľa výsledkov analýz 
nákladov údržby v nimi sledovaných podnikoch, 
náklady na údržbu boli relatívne nízke v porov-
naní s cenou stratenej produkcie.

Ako býva na takýchto podujatiach zvykom, 
okrem odborného programu zabezpečili organi-
zátori honosnú spoločenskú recepciu, ktorá sa 
konala v záhrade a záhradnom pavilóne hote-
la Rey Juan Carlos v susedstve kongresového 
centra. V príjemnom stredozemskom prostre-
dí, pod palmami, s pestrým programom, v dob-
rej nálade mohli účastníci vychutnávať aj prí-
jemnejšiu stránku života a viesť rozhovory aj 
o inom, ako je údržba. Ako pred časom napísal 
predseda EFNMS, Arjo Klijn: „...diskusie, obedy, 
slávnostná recepcia, prestávky. Rovnaké veci 
na základe ktorých si poviete, či toto podujatie 
bolo alebo nebolo úspešné ...“.

Prvé hodnotenia konferencie vyslovené v jej 
priebehu boli veľmi pozitívne. I keď v tomto roku 
nikto nepredstavil „prevratné novinky“, po dujatie 
splnilo svoje poslanie – predstaviť európsku 
a svetovú úroveň údržby, moderné spôsoby ria-
denia, moderné technológie a nástroje, ale pre-
dovšetkým ľudí, ktorí tieto trendy a techniku tvo-
ria a uplatňujú. Zostáva pocit a poznanie, že je 
dobré a užitočné snažiť sa byť plnohodnotným 
členom rodiny európskych údržbárov.

A ešte jedna vec – pozvánka na Euromainte-
nance 2006. O dva roky bude hostiteľom Švaj-
čiarsko, mesto Bazilej, termíne 20.–22. júna 
2006. Vzhľadom na menšiu vzdialenosť veríme, 
že Slovensko bude mať väčšie zastúpenie ako 
na Euromaintenance 2004 v Barcelone.
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1. krok – hodnocení rizik

Při zpracování se vychází ze sezna-
mu hořlavých látek, které se v technolo-
gii vyskytují a mohou mít vliv na tvorbu 
potenciálně výbušné atmosféry. Zjišťují 
se jejich požárně technické charakteristi-
ky a technicko bezpečnostní parametry. 
Následně se hodnotí vzájemné působe-
ní těchto látek a vztah k použité techno-
logii.

2. krok - zatřídění prostorů

Na základě provedené analýzy dle 
předchozího kroku se určuje pravdě-
podobnost výskytu nebezpečných kon-
centrací a rozsah jejího působení. Ta je 
podkladem pro zatřídění prostor do ne-
bezpečných zón.

3. krok - inspekce zařízení

Veškerá zařízení, instalovaná v pro-
středí s nebezpečím výbuchu je nutno 
posoudit z hlediska jejich možného pů-
sobení jako iniciačního zdroje výbuchu. 

 
4. krok - návrh opatření

Na základě zjištěných skutečností je 
nutno zpracovat návrh technických a or-
ganizačních opatření, která naplňují mi-
nimální požadavky pro zvýšení bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci zaměst-
nanců ve výbušném prostředí.

5. krok - zpracování DOPV

Po provedeném posouzení předcho-
zích kroků je vypracován Dokument 
o ochra ně proti výbuchu. 

Prostory nebezpečné výbuchem 
VE SVĚTLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 493/2002 ZB.

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES)

Ing. Zdeněk Svoboda
Ředitel COUP OSTRAVA s.r.o.

Členské státy EU zavedly Směrni-
ci 1999/92/ES (pracovně ATEX 
137), ve které jsou stanoveny mi-

nimální požadavky k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve 
výbušném prostředí. V rámci vstupu Slo-
venské republiky do EU byla tato směrni-
ce transformována do slovenské legislati-
vy v podobě nariadenia vlády č. 493/
2002 Zb. 

Zaměstnavatelé, kteří ve svých pro-
vozech manipulují s hořlavými plyny, kapa-

linami a prachy nebo jejichž činností mo-
hou tyto látky vznikat, jsou povinni na-
plňovat požadavky tohoto nařízení 
vlády a směrnice (ATEX 137).

Včasné naplnění požadavků výše uve-
dených předpisů je dnes jednou ze šancí, 
jak obstát v konkurenci na sjednoceném 
evropském trhu.

V praxi to znamená nutnost zpracovat 
tzv. Dokument o ochra ně proti vý-

buchu (DOPV) pro dané pracoviště, tech-
nické nebo technologické zařízení, kte-
ré vytváří nebo je používá no v prostorách 
s výskytem výbušné koncentrace směsi 
hořlavých plynů, par hořlavých kapalin ne-
bo hořlavých prachů se vzduchem.

Účelem tohoto příspěvku není přesný 
návod ke zpracování tohoto dokumentu, 
ale pouze přehledný postup, který je mož-
no použít při zpracovávání tohoto doku-
mentu. 

Hodnocení 
rizik

Zatřídění 
prostorů

Inspekce 
zařízení

Návrh 
opatření

Zpracování 
DOPV

Celý systém naplňování požadavků národní a evropské legis-
lativy o minimálních požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci ve výbušném prostředí včetně požadavků 

týkajících se  vypracování Dokumentu o ochraně proti výbuchu (ne-
bo i částí činností při jeho zpracování) je vhodné svěřit odborným 
organizacím, které se ve své činnosti touto problematikou zabývají.

JEDNOU Z ORGANIZACÍ, KTERÁ SE TOUTO ČINNOSTÍ ZABÝVÁ JE:

COUP OSTRAVA s.r.o.
Stodolní 31

702 00  OSTRAVA
tel/fax: 00420 596 114 342

e-mail: coup@coup.cz
www.coup.cz

COUP OSTRAVA s.r.o. je akreditovaným inspekčním orgánem 
pro činnosti posuzování shody technických zařízení s požadav-
ky technických norem a předpisů. Jako inspekční orgán, který 
je akreditován Českým institutem pro akreditaci Praha, provádí 

svou činnost jako třetí nezávislá strana a výsledky této činnosti 
zpracovává ve formě inspekčních zpráv a Inspekčních certifikátů. 
Výsledky činností inspekčního orgánu jsou ve smyslu podepsa-
ných dohod uznávané na území všech států Evropské unie. 
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Retrofity výkonových ističov
Čo si Schneider Electric 

predstavuje pod pojmom 
retrofit? Zjednodušene sa dá 
povedať, že retrofit je náhra-
da predchádzajúceho typové-
ho radu prístrojov za nový rad, 
bez nutnosti úprav inštalácie 
v rozvádzači. V praxi je to vý-
mena, v našom prípade, ističov 
za novšie typy. Vývoj zariadení 
a technológií kladie vyššie ná-
roky na spoľahlivosť a bezpeč-
nosť elektrickej inštalácie, ktorej 
nevyhnutnou súčasťou sú aj is-
tiče. Zmenou technológií a ria-
dení procesov výroby je nutné, 
aby istič nielen istil inštaláciu a 

prístroje v nej nainštalované, ale 
aby aj komunikoval s obsluhou a 
zabezpečoval „komfort“ tejto ob-
sluhe pri jej práci. Nové generá-
cie týchto ističov poskytujú oveľa 
väčšie možnosti. Bohaté príslu-
šenstvo ističa zvyšuje využitie 
ističa a poskytuje väčšiu mieru 
adaptácie na dané podmienky 
prevádzky. Toto príslušenstvo je 
navrhnuté tak, aby bola zámena 
jednotlivých dielov jednoduchá a 
rýchla. Nie je preto vždy možné 
takéto zmeny vykonávať na star-
ších typoch ističov. Preto je po-
trebná ich výmena. Tá ale zna-
mená novú investíciu.

Prečo teda použiť retrofit? 
– pretože Vaše rozvádzače sú v dobrom stave a nie je dôvod ich 

meniť. Častokrát stačí vymeniť len istič, to znamená ponechať 
rozvádzač (skriňu) a rozvody v nej (prípojnice, vývody, prívody 
apod.). 

– pretože prostriedky na nové investície sú obmedzené. Retrofi-
tom sa mení len istič, to znamená úsporu prostriedkov.

– pretože je rýchly a vyžaduje iba krátku alebo žiadnu dobu od-
stávky. Rýchlosť výmeny je tiež veľmi dôležitá, ak berieme do 
úvahy nejaký výrobný proces, kde sa pri odstávke zariadení 
nevyrába a neprodukuje zisk, je to iba strata. 

Čo môžeme očakávať?
– Rýchlu modernizáciu prístrojov na konci ich životnosti. Je to 

skoková zmena parametrov ističov.
– Použitie moderného ističa v porovnaní so starým typom umož-

ňuje – jednoduchosť prevádzky, diaľkové ovládanie a signalizá-
ciu, komunikáciu s PC a iné. 

– Dostupnosť náhradných dielov na dlhšie obdobie, použitie no-
vého prístroja predĺži čas na opätovné zakúpenie náhradných 
dielov.

– Servis – naše servisné oddelenie je pripravené riešiť záručné a 
pozáručné opravy, nastavenia a testy pri uvedení do prevádzky. 

Hlavné výhody nášho riešenia sú:
– Vyššie technické parametre nového prístroja, je to neodškriepi-

teľné, že nové prístroje sú technicky na vyššej úrovni a dokážu 
čeliť vyšším nárokom na použitie.

– Väčšie možnosti nového prístroja – nové prístroje umožňujú 
presnejšie nastavenie podľa potrieb zákazníka a jeho prevádz-
ky.

– Bohatšie príslušenstvo nového ističa zvyšuje komfort pri jeho 
používaní a vytvára podmienky na presnejšie a detailnejšie sle-
dovanie porúch a vypínaní siete.

– Jednoduchá montáž – rozmery a montážne otvory sú prispô-
sobené tak, aby stačilo demontovať starý istič a priskrutkovať 
nový bez nutnosti úpravy fixovacích bodov a zmeny prípojných 
miest.

– Plná záruka – umožňuje zákazníkovi šetriť finančné prostried-
ky, pri akýchkoľvek problémoch spojených so záručnými pod-
mienkami. 

Na záver môžeme povedať, že Schneider Electric je pripra-
vený Vám pomôcť pri riešení Vašich problémov v oblas-

ti výmeny starých ističov za nové s čo najväčšou úsporou vašich 
investícií. Kontaktujte preto Schneider Electric a opýtajte sa na 
konkrétne možnosti riešenia pre vás.

Schneider Electric Slovakia spol s r. o.     
Borekova 10 Letná 42 Jesenského 16
821 06 Bratislava 040 01 Košice 010 01 Žilina

tel.: 02 / 4552 40 10 tel.: 055 / 623 01 24 tel: 041 / 5643 617
             4552 40 20                623 01 25               5643 619

fax: 02/ 4552 40 00  fax: 055/ 623 01 fax: 041/ 26 5643 616
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Moderné metódy IS pri správe majetku 
a riadenie údržby 

so zameraním na metodiku APM (Asset Performance Management)
Autor: Ing. Miroslav Lazar, konzultant EAM systémov, Inseko, a.s. Žilina

Hálkova 3, 012 51 Žilina, Tel.: (041)7234 858, Fax: (041)7645 651, E–mail: Miroslav.Lazar@inseko.sk

Vymedzenie pojmov a skratiek
Z dôvodu univerzálnosti medzinárodného ozna-

čenia pojmov a ich zaužívania u odbornej verejnos-
ti som v príspevku použil toto označenie. Tabuľka č. 
1 vysvetľuje význam použitých pojmov a skratiek.
Tab. 1 Pojmy a skratky 

Úvod
Často počuť od pracovníkov údržby i manažérov 

firiem, pokúšajúcich sa sústrediť úsilie spoločnosti 
na výhody APM podobné otázky:
 Čo tvorí náklady na údržbu majetku v našej fir-

me?
 Ako je možné zlepšiť tok informácií, ktoré máte 

uložené vo svojom EAM systéme?
 Nie som si istý, či moje dáta v EAM systéme sú 

hodnoverné. Ako môžem zlepšiť výkonnosť ma-
jetku s použitím takýchto nespoľahlivých údajov?

 Váš nadriadený sa vás pýta na sledovanie efek-
tívnosti využitia majetku. Ako to môžete urobiť vo 
vašom EAM systéme?

 Možete povedať, ktoré stredisko údržby je každo-
denne výkonnejšie a prečo?

 Ako môžete znížiť čas odstávok, aby stúpala 
efektívnosť využitia zariadení?

 Moji pracovníci nechcú používať iný systém, kde 
by museli plniť dáta. Môžem využiť výhody meto-
diky APM a implementovať ju?

 Máme už najkvalitnejší nástroj na zabezpečenie 
spoľahlivosti a zavádzame program RCM. Potre-
bujeme ešte Datastream Asset Performance Ma-
nagement?

 Máme implementovaný monitorovací systém zá-
vislý na stave zariadení a pracujúci v reálnom 
čase. Nebude to samo o sebe zlepšovať výkon-
nosť môjho majetku?
Pokiaľ si kladiete tieto otázky, tak odpoveďou na 

tieto problémy a účinným riešením môže byť i pou-
žitie metodiky Asset Performance Management. 

Čo je Asset Performance Management?
Proaktívne riadenie výkonnosti je dôležitejšie 

ako kedykoľvek predtým. Celé úsilie podnikov sa 
sústreďuje na dosiahnutie dobrých hospodárskych 
výsledkov, počíta s každým využiteľným zdrojom. 

Optimálna výkonnosť majetku sa stáva v tvrdých 
konkurenčných podmienkach kritická. Spoločnos-
ti musia byť schopné sledovať a udržiavať majetok 
ale tiež predpovedať jeho výkonnosť, aby predchá-
dzali problémom, ktoré by negatívne ovplyvnili hos-
podárske výsledky.

EAM systémy vykonávajú základné transak-
cie s majetkom, zberajú kritické dáta o majet-
ku. Ale čo je veľmi dôležité, to je vyhľadanie dát 
a spôsobu, ako použiť tieto dáta pre vykonanie 
riadiacich rozhodnutí. Na vykonanie tohto zá-
meru, spoločnosti potrebujú definovať procesy, 
postupy a kľúčové indikátory výkonnosti (KPIs). 
Doladenie dát do reálnej, akcieschopnej infor-
mácie vyžaduje riešenie s analytickými schop-
nosťami. Toto je jadro APM metodiky – schop-
nosť použiť dáta, ako podkladu na vykonanie 
rozhodnutí s cieľom zvýšenia efektívnosti majet-
ku i s výhľadom jeho využitia v budúcnosti.

Časti Asset Performance Management
APM sa buduje na základe EAM a rozširuje jeho 

možnosti poskytovaním schopností riadiť, udržiavať 
a sledovať majetok a schopnosťou viesť k použitiu 
týchto dát na rozhodovanie. Poskytovaním informá-
cií, ktoré budú rozširovať možnosti EAM systému, 
APM riešenie prináša dáta z oblastí ako sú záso-
by, zákazky, kľúčové indikátory výkonnosti a záru-
ky. Kombinuje ich a poskytuje analýzy na podporu 
prognóz a rozhodovanie. 

Firemné pravidlá
Kľúčovým výstupom použitia metodiky APM je 

ovplyvnenie firemných pravidiel a postupov tak, 
aby sa dosahovalo efektívne využitie majetku firmy. 
V tejto oblasti je potrebná úzka spolupráca odbor-
níkov poradenskej firmy s vlastnými pracovníkmi 
firmy a jej manažmentom. Pohľad skúseného exter-
ného pracovníka, nezaťaženého miestnymi firemný-
mi vzťahmi a zvyklosťami môže vniesť do riešenia 
problémov úplne iné pohľady. Na druhej strane je 
prítomnosť interných pracovníkov firmy nutná k to-
mu, aby sa podieľali na riešení problémov tým, že 
prinášajú vedomosti o reálnych problémov firmy 
a eliminujú tým nebezpečie použitia uniformované-
ho riešenia, ktoré nemusí vyhovovať konkrétnym 
potrebám firmy.

Software
Fungujúci EAM systém s funkcionalitou potreb-

nou na realizáciu APM metodiky je nutnou pod-
mienkou aplikovania. Softwarové riešenie Datastre-
am 7i tieto predpoklady bez zvyšku spĺňa. Obsa-
huje silný nástroj realizácie kľúčových indikátorov 
výkonnosti (KPI’s), ktorých definovanie je plne v ru-
kách oprávneného užívateľa systému bez dodatoč-
ných nárokov na ďalšie vývojové nástroje.

Ďalšou zložkou je mobilita, schopnosť pripojenia 
externých zariadení, ktorá umožňuje vstup dát do 
systému časovo a miestne tam, kde vznikajú.

Integrácia EAM systému so svojim okolím, naj-
mä s finančnou časťou podnikového informačného 
systému vytvára predpoklady na obojstranný tok 
dát v reálnom čase pre potreby oboch systémov 
a v konečnom dôsledku i dát potrebných pre reali-
záciu APM metodiky.

Služby
Táto časť metodiky APM je plne v rukách dodá-

vateľa EAM systému, ktorý sa zároveň podieľa na 
realizácii APM. Zahŕňa podporu v oblasti konzultá-
cií a poradenstva, schopnosť dodávateľa realizovať 
implementáciu systému bez ohrozenia termínov a 
kvality, školenia užívateľov systému a plnú podpo-
ru zákazníka pri rutinnej prevádzke systému a jeho 
ďalšom vývoji. 

Dôležité z pohľadu zákazníka je rozhodnúť sa 
pre progresívne riešenie EAM systému, čo sa týka 
jeho funkcionality, realizovateľnosti metodiky APM 
a použitých technológií EAM riešenia. Tiež kapacit-
né možnosti dodávateľa, odborná úroveň a profe-
sionalita jeho pracovníkov sú rozhodujúce.

Analýza
Analýza dát poskytuje podklady pre modelovanie 

a prognózy ďalšieho vývoja pre rozhodovacie pro-
cesy pre manažérov.

Najlepšie skúsenosti
Prenesenie skúseností odborníkov zúčastnených 

Kľúčové slová: Údržba, APM metodika, Datastream 7i, Asset Performance Management

Resumé
Asset Performance Management (APM), alebo riadenie výkonnosti majetku je metodika založená na 

sledovaní optimálneho využitia zariadení, sledovaním kritických zariadení a predpoveďou ich výkonnos-
ti, preventívne eliminuje problémy so zariadeniami a ich negatívnym dopadom na hospodárske výsledky 
firmy. Firma Datastream Systems Inc. a Inseko a.s. Žilina, ako jej partner, ponúkajú softwarové riešenie 
Datastream 7i a svoje služby, ktoré plne podporujú použitie metodiky APM v praxi.

Asset Performance Management (APM) is a methodology based on monitoring optimum utilization of 
asset, monitoring critical asset and prediction of their performance. It preventive eliminates problems with 
equipment and their negative incidence to operating results. Datastream Systems Inc. and Inseko a.s. Ži-
lina (Inseko is partner of Datastream Systems Inc.) recommend a software solution Datastream 7i and 
services, which fully supports using APM methodology in practice.

Skratka Plné znenie Význam
EAM system Enterprise Asset Management system Podnikový systém riadenia majetku
AMP metodo-
logie

Asset Performance Management me-
todologie Metodika riadenia výkonnosti majetku

RCM Reliability Centered Management Riadenie zamerané na spoľahlivosť

D7i Datastream 7i EAM softvare firmy Datastream Systems Inc., 
USA na riadenie majetku podniku

KPIs Key Performance Indicators Kľúčové indikátory výkonnosti

Obr. 1: Vzťah EAM systému a metodiky APM

Obr. 2 Časti Asset Performance Management.
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na procese zavádzania metodiky APM sú predpo-
kladom toho, že budú vytvorené optimálne procesy 
a postupy údržby zamerané na riadenie výkonnos-
ti majetku. 

Základným nástrojom na realizáciu APM metodi-
ky je definovanie kľúčových indikátorov výkonnos-
ti so zameraním na riadenie výkonnosti majetku. 
Datastream 7i má realizáciu kľúčových indikátorov 
výkonnosti zahrnutú vo svojej základnej funkcio-
nalite. Realizácia kľúčových indikátorov výkonnos-
ti je viazaná na konkrétne podmienky firmy, kde sa 
APM metodika realizuje, rešpektuje jej danosti (veľ-
kosť, organizačnú štruktúru, druh a rozmiestnenie 
majetku, atď.) so zámerom vyhnúť sa uniformnému 
riešeniu, ktoré by nevyhovovalo požiadavkám kon-
krétnej firmy. Pracovníci na rôznych stupňoch ria-
denia dostanú takto informácie, ktoré im pomáhajú 
v ich práci so spoločným cieľom dosiahnuť maxi-
málnu efektívnosť využitia zariadení.

Príkladom môže byť návrh indikátorov výkonnos-
ti pre pozície:
 Riaditeľ firmy
 Náklady na údržbu k jednotke produkcie
 Náklady na preventívnu údržbu na stroj ku jed-

notke produkcie na stroj
 Náklady na údržbu k celkovým nákladom
 Manažér údržby
 Hodiny preventívnej údržby k celkovým hodinám 

údržby
 Čas odstávky k celkovému času chodu kľúčové-

ho zariadenia
 Počet opakovaných volaní k zásahu k celkovému 

počtu volaní
 Hodiny po poruchovej údržbe k celkovým hodi-

nám údržby
 Dispečer údržby
 Ukončené úlohy preventívnej údržby k plánova-

ným úlohám preventívnej údržby
 Práca údržby na stroj k pracovným hodinám stro-

ja
 Hodiny údržby pokryté zákazkami k celkovým ho-

dinám údržby
 Technik údržby
 Náklady na prácu v preventívnej údržbe k celko-

vým nákladom na prácu údržby
 Oneskorené úlohy preventívnej údržby k celkovo 

nevybaveným úlohám preventívnej údržby
 Odhadované náklady na úlohy preventívnej údrž-

by k aktuálnym nákladom úloh preventívnej údrž-
by

 Úroveň zásob nepoužívaných náhradných die-
lov k celkovej úrovni zásob náhradných dielov 
pre údržbu
Aj keď každá z vymenovaných funkcií používa 

inú množinu indikátorov výkonnosti, ktoré jej pomá-
hajú v jej práci, zjednocujúcim prvkom všetkých in-
dikátorov výkonnosti je spoločný cieľ: Riadiť výkon-
nosť využitia majetku na dosiahnutie efektívnosti.
Prečo Asset Performance Management?

Analýzy schopností v APM riešení sú kľúčom na 
transformáciu prvotných dát do informácií, informá-
cií do rozhodnutí a rozhodnutí do činností.
Analýzy dovoľujú spoločnostiam:
 Analyzovať dáta a zobraziť ich do kľúčových tren-

dov a anomálií
 Zvyšovať dôležitosť údržbových činností pre do-

siahnutie efektívnosti
 Dávať do vzájomného súvisu široké vzťahy me-

dzi rôznorodými dátami naprieč organizáciou
 Robiť analytický pohľad na dáta s výsledkom 

v znižovaní prevádzkových nákladov a raste pre-
vádzkovej využiteľnosti· zariadení

Výhody metodiky APM
Metodika APM má mnoho výhod. APM riešenia 

podstatne rozširujú možnosti toho, čo môže samot-
ný EAM systém poskytnúť. APM riešenie dáva fir-
me schopnosť riadiť, udržiavať a sledovať majetok 

a schopnosť použiť tieto dáta na riadenie svojich 
rozhodnutí v oblastiach ako:
 Údržba
 Ako rozmiestniť vaše majetkové zdroje pre do-

siahnutie maximálnej efektívnosti
 Riadiť procesy údržby
 Modelovať variantné scenáre na určenie optimál-

nych rozvrhov údržby
 Zásoby/Záruky
 Šetrí peniaze znížením úrovne zásob náhradných 

dielov pre opravy a údržbu
 Riadi nákup. proces a zabezpečuje ho tým, že po-

ložky sú získavané v čase potreby (just in time)
 Sleduje a využíva info o zárukách zariadení
 Prevádzkyschopnosť
 Predpovedá pravdepodobnosť okamihu poruchy 

a jej príčiny
 Podmieňuje alternatívy na zvýšenie prevádzky-

schopnosti
 Modeluje alternatívy “čo je pre vás správne”
 Spoľahlivosť a manažment rizika
 Podmieňuje plány údržby založené na znalosti 

zariadení použitím reálnych dát
 Presne určuje nespoľahlivý majetok, dodávate-

ľov a procesy
 Predpovedá problémy v spoľahlivosti pred ich 

vznikom
 Strategické plánovanie a scenáre "čo ak”

Použite APM riešenie, pokiaľ plánujete odpove-
dať na strategické otázky:
 Ktorá prevádzka, alebo linka pôjde najskôr do 

prevádzky?
 Ktoré zariadenie, alebo zdroj vytvorí problém?
 Čo zmení kolízia na pláne údržby a na jeho ak-

tivitách?
 Ktorý postup dá spoločnosti spätný plán?
 Ak dostupnosť zariadení narastá, aké to bude 

mať efekty?
 Ktoré zariadenie nadmieru spotrebúva finančné 

zdroje a malo by byť vymenené?
 Ako často by mala byť plánovaná preventívna 

údržba kvôli optimalizácii doby prevádzkyschop-
nosti zariadenia?

Nástroje v Datastream 7i pre realizáciu 
metodiky APM

Datastream 7i je svojim postavením na sveto-
vom trhu lídrom v oblasti EAM systémov a rozvíja-
nie funkcionality i použité technológie pri jeho vývoji 
zachytávajú všetky významné trendy v oblasti infor-
mačných technológií i samozrejme v údržbe samot-
nej. Nie inak je tomu i v podpore funkcionality pre 
aplikáciu metodiky APM. Nástroje podporujúce me-
todiku APM sú v D7i zahrnuté v štandardnom ba-
líku (inboxy a KPI indikátory), ako i v rozširujúcom 
module D7i s názvom Analytics. Oba nástroje ma-
jú spoločnú črtu v tom, že sú plne konfigurovateľ-
né z užívateľského prostredia D7i bez akéhokoľvek 
zásahu do zdrojového kódu aplikácie. Pritom sú 
dátovo naviazané na databázu D7i bez nutnosti du-
plicitných vstupov dát, alebo zložitých konverzií dát. 
Modul Analytics sa môže naviac naviazať i na ex-
terné zdroje dát, ktorými môžu byť napríklad podni-
kové informačné systémy.

Inboxy a KPI
Funkcionalita inboxov a KPI je prezentovaná for-

mou domovskej stránky, ktorú má každý užívateľ 
D7i k dispozícii bezprostredne po prihlásení sa do 
systému D7i. Bez akéhokoľvek čakania na spraco-
vanie dát má užívateľ k dispozícii presne cielené 
výstupy, ktoré potrebuje ku svojej práci a nie je za-
ťažovaný inými informáciami. Indikátory výkonnosti 
môžu byť hierarchicky členené do ľubovoľnej úrov-
ne. Pokiaľ je to potrebné, dá sa jednoduchým klik-
nutím dostať až k výkonnému formuláru s dátami, 
ktoré príslušný prvok inboxu, či KPI naplnili. Reak-
cia na akúkoľvek udalosť odohrávajúcu sa v sys-
téme D7i je okamžitá, presne cielená a efektívna. 

Nedochádza k oneskoreniu, či skresleniu informá-
cie vplyvom ľudského faktora

Modul Analytics
Modul Analytics je špecializovaný nastavbový 

modul dodávaný s D7i a úzko s ním spolupracujú-
ci hlavne svojim dátovým prepojením na databázu 
D7i. Navyše môže byť Analytics dátovo prepojený i 
na iné, externé zdroje dát, ktorými môže byť naprí-
klad informačný systém podniku, či finančný sys-
tém. Prednosťou Analytics je možnosť bohatého 
zobrazenia výsledkov vo forme grafov a schém s 
možnosťou zobrazenia trendov vývoja, ktoré s do-
movskou stránkou s funkcionalitou inboxov a KPI 
nie je možné zabezpečiť. Silným nástrojom je pred-
povedanie výkonnosti majetku a sústredenie sa na 
majetkom a údržbou podmienené dáta. Možnosť 
uložiť si simulačné dáta v module Analytics odde-
lene od živých dát systému D7i vytvára podmienky 
na modelovanie scenárov “čo ak”. Tu si môže ma-
nažér pripraviť variantné scenáre kritických udalostí 
predtým, ako dôjde ku ich vzniku a byť pripravený 
efektívne ich riešiť, keď k nim skutočne dôjde.

Záver
Metodika APM je nástrojom poskytujúcim ma-

nažmentu výstupy pre rozhodovacie procesy v ob-
lasti údržby s cieľom zvýšenia výkonnosti majetku 
firmy a v konečnom dôsledku efektívnosti podniku 
a jeho konkurencieschopnosti. APM je nastavbou 
podnikového EAM systému a zvyšuje využiteľnosť 
dát uložených v podnikovom EAM systéme. Re-
alizovateľnosť metodiky APM v systéme D7i, ako 
aj praktické skúsenosti firmy Datastream Systems 
Inc. a jeho partnera INSEKO a.s. Žilina v oblasti 
nasadenia informačných systémov údržby zaruču-
jú spoľahlivé a efektívne nasadenie tejto metodiky 
v praxi.
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Pokračovanie v budúcom čísle spravodajcu

Obr. 3 Domovská stránka v D7i.

Obr. 4 Príklad výstupu z modulu Analytics.
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