Hella Slovakia Signal Lighting
v Bánovciach nad Bebravou má
údržbu „Partner of Excellent
Maintenance Management“
Gabriel Dravecký
Jedným z úspešných produktov
Výkonnostný audit údržby.

pre členov ako aj nečlenov

Slovenskej spoločnosti údržby je

Tento produkt preveruje procesy riadenia údržby vo vzťahu k požiadavkám výroby, bezpečnosti,
kvality produkcie, ochrany životného prostredia a efektívnosti nákladov. V prípade požiadavky
zákazníka, v tomto produkte ponúkame aj zistenie vedomostnej úrovne, ako aj všeobecných znalostí
v oblasti riadenia bezpečnosti, ako súčasť celkovej kultúry spoločnosti a podpory pre dosahovanie ich
cieľov.
Výkonnostný audit údržby je vytvorený na základe systémových krokov ISO štandardov v oblastiach
kvality a ďalších systémov manažérstva. Jeho cieľom je preveriť účinnosť efektívneho plánovania,
riadenia, realizácie a vyhodnocovania údržbárskych oblastí pre zefektívnenie a skvalitnenie
výrobného procesu.
O vykonanie Výkonnostného auditu údržby nás v roku 2016 požiadala spoločnosť z oblasti
automobilového odvetvia: Hella Slovakia Signal Lighting v Bánovciach nad Bebravou, ktorá je členom
našej spoločnosti. Výsledkom auditu bola záverečná správa, ktorá zaradila spoločnosť do vytvorenej
kategórie podľa získaných bodov vrátane navrhovaného postupu pre získanie ocenenia „Partner of
Excellent Maintenance Management“. Slovenská spoločnosť ako jediná na Slovensku je členom
Európskej federácie národných spoločností údržby (EFNMS), ktorá je zdrojom našich bohatých
skúseností z oblasti riadenia údržby.
Po splnení všetkých odporúčaní z auditu, nás spoločnosť Hella Slovakia Signal Lighting (HSKS) po
troch rokoch požiadala o vykonanie re- auditu Výkonnostného auditu údržby.
Môžeme zodpovedne s tímom audítorov (prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD., doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD.
a Ing. Gabriel Dravecký, PhD.) konštatovať, že spoločnosť HSKS po troch rokoch pod vedením
vedúceho údržby In. Branislava Krajča splnila všetky odporúčania z auditu a po ich overení sme
mohli udeliť Certifikát „Partner of Excellent Maintenance Management“ . O tom, že údržba je
excelentná, sa presvedčíte pri stretnutí s oddelením výroby, ako s interným zákazníkom údržby, či po
preverení kvality údržby ako aj jej efektívnosti .
A ako vyzerá excelentná údržba: „Je implementovaná koncepcia riadenia údržby, sú stanovené ciele,
plánovanie je dynamické, vykonávanie je v súlade s plánom, prevláda plánovaná údržba, (korektívna
menej ako 10%), je zavedené pravidelné meranie (KPI). Efektívnosť zariadení je viac ako 88%.“
Spoločnosti HSKS Bánovce nad Bebravou gratulujeme a s excelentnou údržbou prajeme veľa
úspechov. Tím audítorov Výkonnostného auditu údržby Slovenskej spoločnosti údržby .
Za tím audítorov: Gabriel Dravecký
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Zľava: doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.,
Ing. Gabriel Dravecký, PhD., Ing. Michal Géczy - Technický manažér,
Ing. Branislav Krajčo – vedúc úsekui údržby
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