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Aktuálne informácie z EFNMS  
Hana Pačaiová 

V dňoch 4. až 5. októbra 2019 sa konalo pravidelné zasadnutie pracovných komisií a Predstavenstva 

EFNMS (angl. European Federation of Maintenance Societies), federácie združujúcej v súčasnosti 24 

európskych spoločností údržby. Miesto konania bolo mesto Štokholm, pod záštitou Švédskej 

spoločnosti údržby (angl. The Swedish Maintenance Society - SvUH), ktorá v predchádzajúcich dňoch 

plánovaného stretnutia organizovala konferenciu s príležitosti 50. výročia jej vzniku. V piatok 4.10. sa 

konalo zasadnutie komisií: EAM – European Asset Management; ECM4.0 – European Committee 

Maintenance 4.0; ECC – European Certification Committee; EHSEC – European Health, Safety and 

Environment Committee; EMAC – European Maintenance Assessment Committee; ETC – European 

Training Committee, teda komisií, ktorých pracovnou náplňou je riešenie problematiky v oblastiach 

ako je Správa majetku, Údržba v prostredí I4.0,  Certifikácia v riadení údržby, Bezpečnosť a ochrana 

zdravia v údržbe, Posudzovanie  riadenia údržby - benchmarking, Kurzy a vzdelávanie a v údržbe. 

Všetky komisie sa aktívne zaoberajú projektmi pre vzdelávanie v súvislosti s novými alebo 

aktualizovanými normami pre údržbu ako sú EN 17007 a EN 16646, EN 15341, EN16991.  

Na za zasadnutí EHSEC bolo 10 členov  a  traja pozvaní  hostia. Za SSU sa v tejto pracovnej komisii 

pravidelne zúčastňuje členka predstavenstva SSU, prof. Pačaiová. Programom komisie bol ako vždy 

veľmi intenzívny. Cieľom pripravovaného vzdelávania tzv. BoK je poskytnúť vedomosti v súlade 

s riadením špecifických rizík, popísaných v bulletinoch, a tzv. „Safety cards a toolbox“ 

(http://www.efnms.eu/committees/european-health-safety-and-environment-committee-ehsec/). 

Problematika bezpečnej práce v stiesnených priestoroch  (angl. confined spaces) bola prezentovaná  

Dott. Ing. Adriano Paolo Bacchettom, ktorý je prezidentom talianskej spoločnosti Spazioconfinato.it. 

Významnou aktivitou tejto komisie  EHSEC je spolupráca s Európskou agentúrou pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci v Bilbao (EU-OSHA) podporou kampaní na zlepšovania BOZP so 

zameraním na činnosti údržby. 30. výročie vzniku európskych smerníc pre podporu BOZP 

a bezpečnosti strojov a vývoj v požiadavkách na posudzovania a riadenie rizík prezentovala prof. 

Pačaiová.     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Zasadnutie pracovnej komisie EHSEC v Štokholme 
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Dňa 5.10. sa konalo zasadnutie predstavenstva EFNMS, ktoré jednoznačne potvrdilo akceleráciu 

v príprave vzdelávacích modulov tzv. BoK (body of Knowledge) pripravovaných jednotlivými 

komisiami. Franco Santini prezentoval 49 rokov činností EFNMS, kde hodnotil silné a slabé stránky 

práce EFNMS. Rezonovala príprava konferencie Euromaintenance organizovanej v roku 2021 

v Rotterdame, kde sa pravidelne stretávajú odborníci a priaznivci riadenia údržby z celého sveta. 

Orientácia na zákazníka a jeho spokojnosť, t. j. všetkých, ktorých sa riadenie údržby dotýka priamo aj 

nepriamo je strategickým hybným motorom aktivít EFNMS. Môžeme sa tešiť na novú publikáciu 

podporovanú EFNMS, webináre zamerané na aktuálne trendy a požiadavky v údržbe, rozvoj metodík 

a noriem v údržbe a hlavne na stretnutia, kde každý, kto pôsobí v oblasti údržby alebo má záujem 

o zlepšovanie jej riadenia, nájde odpovede na svoje otázky.      

Nasledujúce rokovanie EFNMS sa uskutoční v Maďarsku v dňoch 17. a 18. apríla 2020. Organizátorom 

bude MIKSZ (Magyar Ipari Karbantartók Szervezete – Maďarská organizácia priemyselnej údržby), pri 

príležitosti jej prijatia za plnoprávneho člena EFNMS. Rokovanie bude v meste Veszprém a bude mu 

predchádzať 31. medzinárodná konferencia „Maintenance in the Grip of Knowledge“ v dňoch 15. 

a 16. Apríla 2019, na ktorú organizátori pozývajú aj účastníkov zo Slovenska. 

Na záver spomeňme, že ďalšie rokovanie EFNMS sa po 16 rokoch uskutoční opäť na Slovensku, 

v dňoch 16. a 17. októbra 2020, v Bratislave. Veríme , že SSU zvládne úlohu hostiteľa na vysokej 

úrovni ako to dokázalo v roku 2004, keď sme boli prijatí za plnoprávneho člena EFNMS. 

  

 

 

 


