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Na úvod 
Slovenská spoločnosť údržby má vo svojich stanovách medzi cieľmi doslovne uvedené: „Vydávať 

časopis Údržba a odbornú literatúru z oblasti údržby“. Tento cieľ sa predstavenstvo od počiatku 

snažilo naplniť a už v roku  2000, teda v roku svojho založenia, vyšlo nulté číslo, v ktorom sa 

predstavili jednotliví zakladajúci členovia. Cieľom bolo vydávať štyri čísla časopisu raz za rok, čo sa aj 

v roku 2002 podarilo. 

Jeden zlom nastal po predčasnom odchode prvého predsedu predstavenstva SSU, Ing Adolfa Murína, 

keď v roku 2005 vyšlo len jedno číslo. Od roku 2006  sme začali vydávať časopis v troch vydaniach, ale 

prvé bolo vždy ako dvojčíslo, dátumovo zosúladené s konaním konferencie Národné fórum údržby 

ďalšie  dve čísla vyšli v septembri a decembri. Prehľad všetkých čísel je možné si pozrieť na webovej 

stránke, pričom od čísla 4/2008 je plný obsah každého vydania zverejnený aj na webovej stránke.  

Tak to pokračovalo až do tohto roku, keď v máji 2019 vyšlo dvojčíslo 1,2/2019. Môžeme teraz 

konštatovať, že toto sa stalo posledným v vydaním v papierovej forme, lebo z iniciatívy 

predstavenstva SSU boli oslovení členovia SSU s otázkou, či pokračovať vo vydávaní tlačenej formy, 

alebo prejsť na elektronickú. Výsledok bol jednoznačný – 95% odpovedí bolo za elektronickú formu. 

Predošlý časopis mal svoje ISSN, ktoré zostáva trvalo registrované pre SSU, ale požiadame 

o pridelenie ISSN aj pre elektronický časopis. 

Takže vychádza prvé čisto elektronické vydanie časopisu Údržba. Toto vydanie je do určitej miery tiež 

„nulté“, lebo spoločnosť sféra, člen SSU, sa ponúkla pripraviť aktualizáciu webovej stránky SSU, ktorá 

bude viac interaktívna, na ktorej bude priestor aj pre elektronický časopis Údržba. Nová stránka však 

nebude ešte hotová v roku 2019, preto aj toto číslo časopisu vychádza v „prechodnom“ formáte. 

Pevne dúfame, že uzavretím jednej kapitoly časopisu Údržba v papierovej  forme, otvorí sa nová 

kapitola. Boli by sme veľmi radi, keby sa na stránke časopisu prezentovali predovšetkým členovia 

SSU, ktorí by predstavili svoje skúsenosti, produkty a riešenia vo všetkých oblastiach údržby. Ale 

rovnako je časopis otvorený pre všetkých, ktorí majú čo povedať k rozvoju údržby. Aby sa vždy v ňom 

dalo nájsť niečo zaujímavé a  inšpiratívne pre riešenie problémov, ktoré prináša život údržby. Uvítali 

by sme Vaše pripomienky názory  ,prípadne odporučenia  k takto vydávaného E –časopisu. 

Údržba je jedno veľké dobrodružstvo, napokon ako život sám. Nakoľko sa blíži koniec starého roku 

2019, je čas prianí do nastávajúceho roku 2020. Menom predstavenstva SSU chcem všetkým členom 

SSU a priaznivcom údržby popriať veľa radosti vo vykonávanej práci. K tomu Vám  ,i Vaším rodinám 

prajem veľa dobrého zdravia a spokojnosti zo všetkého, čo podniknete a čo vás stretne v roku 2020. 

 

Juraj Grenčík 
predseda Predstavenstva SSU 
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S Gerardom Neyretom, čestným členom EFNMS, žijúcou legendou bezpečnej údržby 


