
V miestnych kúpeľných bazénoch sa 

používa prírodná liečivá termálna voda 

obsahujúca ióny vápnika a horčíka s bla-

hodarnými účinkami na pohybový a ner-

vový aparát, ako aj na celkovú relaxáciu orga-

nizmu. Presvedčili sa o tom nielen súťažiaci 

- ktorým to po vyčerpávajúcich súťažných disciplínach umožnil 

starostlivo koncipovaný program - ale aj rozširujúca sa medzi-

národná klientela, ktorá zapĺňa miestne zrenovované kúpeľné 

domy a s pomocou liečivej vody tu hľadá zdravie. Význam toh-

to podujatia inšpiroval aj Simu Martausovú, ktorá pre našu sú-

ťaž skomponovala pieseň VODA - vypočuli sme si ju v premiére. 

Voda bola mottom pre desať štvorčlenných mužstiev, ktoré 

pre túto celonárodnú súťaž postavili vodárne z Nitry, Považskej 

Bystrice, Bratislavy, Žiliny, Trenčína, Košíc, Liptovského Mikulá-

ša, Popradu, Banskej Bystrice a Ružomberka. Šesť z nich si účasť 

vybojovalo minulý rok a ďalšie štyri boli vylosované na zasad-

nutí Správnej rady AVS.

Organizátori neponechali nič náhode a aby dali podujatiu 

slávnostný – jubilejný charakter, pripravili v tomto termíne via-

ceré sprievodné podujatia: rokovanie Správnej rady AVS, pra-

covný obed generálnych riaditeľov vodárenských spoločností 

a zástupcov samosprávy s ministrom životného prostredia SR, 

stretnutie zástupcov AVS a ich partnerských profesijných orga-

nizácií SOVAK, AZZZ, MAVIZ, ale aj pestrý a rozmanitý kultúrno-

-spoločenský program.

Súťažiaci sa začali schádzať už v stredu popoludní, aby sa 

v pokoji aklimatizovali a začali sa zžívať so súťažným prostre-

dím. V areáli hotela Skalka sa konala aj úvodná porada rozhod-

cov a vedúcich družstiev. Vo štvrtok ráno po slávnostnom otvo-

rení sa rozbehli tradičné súťažné disciplíny:

A) Montáž a oprava vodovodného potrubia s použitím 

tradičných a nových technologických postupov, vrátane 

montáže vodovodných prípojok. 

B) Vytyčovanie trasy vodovodného potrubia, vyhľadáva-

nie skrytých poklopov a vytyčovanie porúch na vodovod-

nom potrubí.

Disciplína A prebiehala v parku hotela Skalka v Rajeckých Tep-

liciach a disciplína B v PHO vodného zdroja v Tepličke nad Vá-

hom - pri brehu najdlhšej slovenskej rieky Váh. Počas súťažné-

ho dňa prebiehala aj mimosúťažná disciplína Enigma, ktorú 

organizovala spoločnosť Radeton.

To napätie cítiť ešte teraz! – a tento poznáte?

Otázka na kúpalisku: „Aká je voda?”

Odpoveď: „Netuším, ja som pivár...”   

Pre účastníkov podujatia pripravili početní partneri súťaže 

svoje expozície s pohľadom na súčasný stav vodou sa zaobera-

júcich technológií - a skutočne sa bolo na čo pozerať. Okrem 

odborného programu tento festival vody vytvára aj výborné 

podmienky pre pestovanie formálnych aj priateľských vzťahov. 

Voda nie je jediným, čo máme spoločné.

Možno práve preto, že vodári musia svoju prácu vykonávať 

stále (bez ohľadu na poveternostnú situáciu), počasie súťažia-

cim pripravil organizačný výbor na jednotku - a to im umožnilo 

sa koncentrovať na náročné úlohy súťaže bez únavnej horúča-

vy alebo zbytočných zrážok.

Súťaž zručnosti vodárov 
– opäť pod taktovkou SEVAKu

O tom, že voda je život, už nepochybuje nikto. Vodári sú tí, ktorí vodu nielen vyrábajú, 
ale aj dopravujú k spotrebiteľom a po použití navracajú do odvekého kolobehu prírody. Pri 
tejto službe životu sa chcú zlepšovať a zdieľať si navzájom svoje skúsenosti. Najvýznamnej-
ším fórom slovenských vodárov je Celoslovenská súťaž zručnosti vodárenských pra-
covníkov, ktorej 35. ročník zorganizoval po 10 rokoch SEVAK, a.s. v dňoch 5. až 7. septem-
bra 2018 v Rajeckých Tepliciach. V tomto kúpeľnom mestečku sa súťaž konala už po 
tretíkrát. Pre jubilejný ročník môžeme skonštatovať, že tieto naše kúpele boli pre súťaž 
dôstojným miestom - pretože sú už nielen naše - ale aj svetové.

„
Organizátori 
neponechali 
nič náhode 
a aby dali 
podujatiu 

slávnostný 
– jubilejný 
charakter, 

pripravili 
v tomto termí-

ne viaceré 
sprievodné 
podujatia.„

Uvítací príhovor generálneho riaditeľa SEVAKu
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V závere celoročnej prípravy a po 150 minútach virtuózneho 

majstrovstva súťažiacich vodárov bolo oprávnene najočakáva-

nejším vyhlásenie víťazov súťaže. Predchádzalo mu zasadnutie 

predsedníctva zboru rozhodcov v hlavnom stane. Výkony mno-

hých súťažiacich boli obdivuhodné, ale ostré zraky rozhodcov, 

pravidlá BOZP a hlavne jednoznačné hodnotiace kritériá pre 

každú z disciplín zabezpečili záverečné výsledky bez kompro-

misu či rozpakov.

Tento rok sa víťazmi súťaže 
vodárenskej zručnosti stali...

Celkovým víťazom ( po sčítaní umiestnenia  jednotlivých druž-

stiev v disciplíne „A“ a disciplíne „B“) sa stalo družstvo SEVAKu. 

Zaslúžene. Vavrínmi a hodnotnými vecnými cenami ich dekoro-

val predseda organizačného výboru - Ing. Miroslav Kundrík. Nuž 

a putovná trofej - drevené vodárenské šupátko sa prešuplo z rúk 

prezidenta  AVS Ing. Stanislava Hrehu k celkovému víťazovi sú-

ťaže - do rúk generálneho riaditeľa SEVAKu, aby bola vystavená 

na čestnom mieste. V histórii súťaže sa družstvu SEVAK podari-

lo zvíťaziť už po piatykrát. Sláva víťazom a veľa vody všetkým 

ostatným! 

Podobne ako v minulom roku, aj v tomto roku pocestuje ví-

ťazné družstvo na súťaž do Maďarska, ktorá sa koná už 12. - 13. 9. 

v maďarskom meste Šopron. Multilaterálne stretnutia s českými 

a maďarskými kolegami priniesli aj odsúhlasený zámer - zorga-

nizovanie podobného podujatia v rámci V4 - pod názvom Wa-

ter Final Four. Vzhľadom na to, že naša vodárenská súťaž nemá 

v Európe obdobu, sa tento počin možno nezastaví, bude pokra-

čovať a zapíše nás do histórie. 

Mimochodom, našu súťaž si boli „okukať” aj kolegovia z ukra-

jinského mesta Cherson. Význam vody bude stále rásť a skutoč-

nosť, že my sme si tohto bohatstva už vedomí, sa stane „nákaz-

livou” aj pre ostatných vodárov.

Po vyhlásení výsledkov súťaže a poďakovaní členom organi-

začného výboru nasledoval kultúrny program, v rámci ktorého 

vystúpila niekoľkonásobná zlatá slávica Zuzana Smatanová a ži-

linská rocková kapela AYA.

Počas večera mnohí hostia ďakovali organizátorom za mimo-

riadne precízne zorganizovanú súťaž a skonštatovali, že získava 

najvyšší rating. Novinkou podujatia bol veľkolepý galavečer 

v prvý deň, počas ktorého potešili účastníkov Jana Kirschner, 

Katka Ivanková a tanečná skupina Sense, ale aj umelecká sklár-

ka Gordana Turuk, ktorej sklenené plastiky odovzdal generálny 

riaditeľ SEVAKu, Ing. Miroslav Kundrík zástupcom generálneho 

sponzora a hlavným sponzorom podujatia, takisto aj svojim ko-

legom, generálnym riaditeľom jednotlivých vodárenských spo-

ločností. Mysleli sme aj na charitu, generálny riaditeľ SEVAKu 

odovzdal zástupcovi OZ Parasport 24 pánovi Miroslavovi 

Buľovskému symbolický šek v hodnote 2 000,- EUR na podporu 

a rozvoj športových aktivít zdravotne znevýhodnených športov-

cov.

Symbolickú štafetu v organizácii 36. ročníka celoslovenskej 

súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov prevzal generálny 

riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Ing. Zsolt Lukáč.

Igor Duhár, SEVAK, a.s.

Foto: Mgr. Milan Kosec

„
Vzhľadom 

na to, že naša 
vodárenská 
súťaž nemá 
v Európe 
obdobu, sa 
tento počin 
možno neza-
staví, bude 
pokračovať 
a zapíše nás 
do histórie.„

Doladenie napojenia

Jana Kirschner

Pripomienky rozhodcov

Spúšťanie časomiery

Prevzatie putovnej trofejeZuzana Smatanová
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Disciplína „A“+ BOZP - Montáž a oprava vodovodného potrubia s použitím tradičných a nových technologických postupov, vrátane montáže vodovodných prípojok

Súťažné družstvo Zloženie družstva 
Základné 

body

Hodnotenie Celkové hodnotenie

Dosiahnutého  času Technické 

záporné body

BOZP záporné 

body
Body Poradie

Dosiahnutý čas Kladné body Záporné  body

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 

a.s. Nitra

Zoltán Dojčán  

Viktor Kutrucz
5000 142:00:00 80 0 6070 150 -1 140 9

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Považská Bystrica

Ivan Ištok  

Michal Matušík
5000 143:15:00 60 0 390 0 4 670 3

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Bratislava

Mário Hesek     

Roman Vrtal
5000 108:25:00 410 0 700 80 4 630 4

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, 

a.s. Žilina

Pavol Čimbora  

Jan Matejíček
5000 127:26:00 220 0 200 0 5 020 2

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 

Trenčín

Ivan Marko  

Pavol Krištofík
5000 151:40:00 0 -10 1120 0 3 870 7

Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. Košice

Ján Vašičkanin     

Jozef Kačmár
5000 93:49:00 560 0 350 30 5 180 1

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Liptovský Mikuláš

Milan Žiška  

Martin Erhardt
5000 0:00:00 0 0 0 0 D

Podtatranská vodárenská  prevádzková 

spoločnosť, a.s. Poprad

Rastislav Burkot  

Marek Oravec
5000 120:20:00 290 0 850 0 4 440 5

Stredoslovenská  vodárenská prevádzková 

spoločnosť,  a.s. Banská  Bystrica

Peter Oravec    

Pavol Kosec
5000 144:40:00 50 0 1470 520 3 060 8

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 

Ružomberok

Marek Janiga    

Martin Maslo
5000 142:54:00 70 0 600 50 4 420 6

    Disciplína „B“ - Vytyčovanie trasy vodovodného potrubia, vyhľadávanie skrytých poklopov a vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí

Súťažné družstvo Zloženie družstva 
Základné 

body

Hodnotenie Celkové hodnotenie

Dosiahnutého  času Technické 

záporné body
Body Poradie

Dosiahnutý čas Kladné body Záporné  body

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra
Arnold Kallai  

Igor Búda
5000 0:31:00 342 0 3250 2 092 9

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica
Jozef Domanický  

Igor Pagáč
5000 0:33:00 306 0 1250 4 056 2

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava
Ivan Štefík     

Róbert Hyža
5000 0:27:00 414 0 2500 2 914 4

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina
Peter Žiak   

Tomáš Mravec
5000 0:36:00 252 0 1800 3 452 3

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín
Radoslav Rožník    

Dušan Hrušovský
5000 0:45:00 90 0 2600 2 490 8

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice
Juraj Gdovin      

Stanislav Mikita 
5000 0:55:00 0 -90 2250 2 660 6

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš
Ing.Peter Čellár  

Pavol Debnár ml.
5000 0:39:00 198 0 4350 848 10

Podtatranská vodárenská  prevádzková spoločnosť, a.s. 

Poprad

Peter Labanc  

Miroslav Lacuš 
5000 0:40:00 180 0 2650 2 530 7

Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť,  a.s. 

Banská  Bystrica

Ľubomír Kucbeľ    

Miroslav Detvan
5000 0:56:00 0 -108 2100 2 792 5

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Ružomberok
Roman Mučka    

Richard Krakovský
5000 0:32:00 324 0 1250 4 074 1

Celkové vyhodnotenie Celoslovenskej súťaže zručnosti 2018

Súťažné družstvo 
Disciplína „A“ Disciplína „B“ Celkové poradie

Zloženie družstva Dosiahnutý čas Body Poradie Zloženie družstva Dosiahnutý čas Body Poradie

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Nitra

Zoltán Dojčán

Viktor Kutrucz
142:00:00

-1 

140
9

Arnold Kallai

Igor Búda
0:31:00 2 092 9 9

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská 

Bystrica

Ivan Ištok

Michal Matušík
143:15:00 4 670 3

Jozef Domanický

Igor Pagáč
0:33:00 4 056 2 2

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Bratislava

Mário Hesek

Roman Vrtal
108:25:00 4 630 4

Ivan Štefík

Róbert Hyža
0:27:00 2 914 4 5

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

Žilina

Pavol Čimbora

Jan Matejíček
127:26:00 5 020 2

Peter Žiak

Tomáš Mravec
0:36:00 3 452 3 1

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín
Ivan Marko

Pavol Krištofík
151:40:00 3 870 7

Radoslav Rožník

Dušan Hrušovský
0:45:00 2 490 8 8

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Košice

Ján Vašičkanin

Jozef Kačmár
93:49:00 5 180 1

Juraj Gdovin 

Stanislav Mikita 
0:55:00 2 660 6 3

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Liptovský Mikuláš

Milan Žiška

Martin Erhardt
0:00:00 0 D

Ing.Peter Čellár

Pavol Debnár ml.
0:39:00 848 10 10

Podtatranská vodárenská  prevádzková 

spoločnosť, a.s. Poprad

Rastislav Burkot

Marek Oravec
120:20:00 4 440 5

Peter Labanc

Miroslav Lacuš 
0:40:00 2 530 7 6

Stredoslovenská  vodárenská prevádzková 

spoločnosť,  a.s. Banská  Bystrica

Peter Oravec

Pavol Kosec
144:40:00 3 060 8

Ľubomír Kucbeľ

Miroslav Detvan
0:56:00 2 792 5 7

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. 

Ružomberok

Marek Janiga

Martin Maslo
142:54:00 4 420 6

Roman Mučka

Richard Krakovský
0:32:00 4 074 1 4

Celá súťaž prebehla objektívne, o čom svedčí aj to, že o prvom aj treťom mieste v celkovom poradí rozhodlo použitie pomocného kritéria

(t.j. „pri rovnosti súčtov umiestnení dvoch a viacerých družstiev v celkovom hodnotení o poradí rozhodne získaný počet bodov v disciplíne A“).
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