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Vážení účastníci celoslovenskej súťaže 
zručnosti vodárenských pracovníkov,
vážení obchodní partneri, milí hostia, 

presne po desiatich rokoch od pamätného 
XXV. ročníka, ktorý sa konal vo Vrátnej 
doline, sa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina opäť podujali zorganizovať 
túto tradičnú súťaž a v dňoch 5. až 7. septembra 2018 Vás radi privítajú v priestoroch 
hotela Skalka v Rajeckých Tepliciach.

Prírodné termálne liečebné kúpele patria medzi najznámejšie a najpríťažlivejšie 
kúpele na Slovensku, ktoré však už objavili aj klienti zo zahraničia. Voda ako liek vo 
využívaní kúpeľnej liečby, voda ako základná zložka životného prostredia a surovina 
nepostrádateľná pre život človeka, voda ktorá nás symbolicky spája aj v prípade XXXV. 
ročníka našej tradičnej celoslovenskej súťaže.

Opätovne sa stretne desať súťažných družstiev, aby si zmerali svoje zručnosti v montáži 
vodovodného potrubia a vo vytyčovaní či vyhľadávaní porúch na vodovodnom potrubí. 
V priebehu rokov sa súťaž stala prestížou nielen pre súťažiacich, ale aj pre organizátorov, 
aby sa ukázali v čo najlepšom svetle aj mimo samotného priebehu súťažných disciplín. 
Za posledné roky sa organizátori snažili zaujať atraktivitou prostredia, programom, 
sprievodnými akciami a pod. Naša súťaž je v súčasnosti pravdepodobne najlepšou 
možnosťou na stretnutie a diskusiu medzi manažérmi a pracovníkmi vodárenských 
spoločností, dodávateľských firiem, zástupcov štátnych a samosprávnych orgánov, 
projektantov či zástupcov zamestnávateľských zväzov a odborov. Snáď nepreženiem, 
ak vodárenskej súťaži dáme pomenovanie – vodárenská olympiáda.

Za organizátora súťaže v mene organizačného výboru Vás chcem ubezpečiť, že 
urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pre Vás pripravili vydarené podujatie, 
na ktorom sa budete cítiť príjemne a z ktorého budete odchádzať spokojní.

Prajem Vám veľa úspechov, krásne dni a tešíme sa na Vás.

              Ing. Miroslav Kundrík
člen predstavenstva a generálny riaditeľ
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nskej súťaže 

JčVaK České Budějovice 10/1984I.

Termín Víťaz ročníkaRočník Usporiadateľ

České Budějovice

Miesto súťaže

ZčVaK Plzeň

ZsVaK Bratislava 10/1985II. Patince SmVaK Ostrava

SmVaK Ostrava 10/1986III.   Ostrava StVaK Banská Bystrica

StVaK Banská Bystrica 9/1987IV. Nitrianske Rudno VčVaK Hradec Králové

JmVaK Brno 8/1988V. Brno VčVaK Hradec Králové

VsVaK Košice 8/1990VII.  Svit SeVaK š. p. Žilina

SeVaK Žilina 10/1991VIII. Rajecké Teplice VsVaK š. p. Košice

VaK Bratislava 10/1992IX. Bratislava VaK š. p. Bratislava

ZsVaK Bratislava 9/1993X. Diakovce ZsVaK š. p. Bratislava

VsVaK Košice 10/1994XI. Revúca VsVaK š. p. Košice

StVaK Banská Bystrica 9/1995XII. Donovaly ZsVaK š. p. Bratislava

SeVaK Žilina 9/1996XIII. Rajecké Teplice StVaK š. p. Banská Bystrica

VaK Bratislava 9/1997XIV. Bratislava VsVaK š. p. Košice

ZsVaK Bratislava 9/1998XV. Šoporňa VsVaK š. p. Košice

VsVaK Košice 9/1999XVI.  Dubovické Žliabky ZsVaK š. p. Bratislava

StVaK Banská Bystrica 9/2000XVII. Dudince VaK š. p. Bratislava

SeVaK Žilina 9/2001XVIII. Račkova dolina ZsVaK š. p. Bratislava

VaK Bratislava 9/2002XIX. Bratislava VaK š. p. Bratislava

TVS Trenčín 9/2003XX. Trenčín VVS, a. s. Košice

VVS Košice 8/2004XXI. Košická Belá VVS, a. s. Košice

BVS Bratislava 9/2005XXII. Stupava BVS, a. s. Bratislava

ZsVS Nitra 9/2006XXIII. Horné Saliby VVS, a. s. Košice

VVS Košice

BVS, a. s. Bratislava

ZsVS, a. s. Nitra

StVPS, a. s. Banská Bystrica

TVS, a. s. Trenčín

ZsVS, a. s. Nitra

9/2007

9/2009

9/2011

9/2015

9/2013

9/2017

XXIV. 

XXVI. 

XXXIII. 

XXXII. 

XXX. 

XXXIV. 

Zemplínska šírava

Senec, Slnečné jazerá

Levice

Donovaly

Trenčianske Teplice

Nitra

BVS, a. s. Bratislava

TVS, a. s. Trenčín

SEVAK, a. s. Žilina

VVS, a. s. Košice

VVS, a. s. Košice

ZsVS, a. s. Nitra

SEVAK, Žilina 

PVPS, a. s. Poprad

VVS, a. s. Košice

VVS, a. s. Košice

BVS, a. s. Bratislava

SEVAK, a. s. Žilina

9/2008

9/2010

9/2012

9/2016

9/2014

9/2018

XXV.

XXVII.

XXIX.

XXXIII.

XXXI.

XXXV.

Vrátna dolina

Tatranské Matliare

Bardejov

Košice

Bratislava

Rajecké Teplice

SEVAK, a. s. Žilina

PVPS, a. s. Poprad

TVS, a. s. Trenčín

TVK, a. s. Trenčín

SEVAK, a. s. Žilina

Pražské vodárny 8/1989VI.  Praha SmVaK Ostrava

Kys. N. Mesto
Bytča

Žilina

Čadca

so sídlom v Žiline vznikli 7. 9. 2006 ako jedna 
zo šiestich nástupníckych vodárenských 
spoločností po Severoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti a. s. 
Dňa 1. júla 2020 si pripomenieme 50. výročie 
založenia spoločnosti Severoslovenské 
vodárne a kanalizácie, š. p. (1. júl 1970).
Uplynulých desať rokov sa nieslo v znamení 
významných investičných aktivít v takmer 
všetkých regiónoch pôsobnosti našej 
spoločnosti, ktoré boli spolufinancované z 
fondov EÚ.
Vo využívaní európskych fondov patrí 
naša spoločnosť medzi najaktívnejšie a 
najúspešnejšie vodárenské spoločnosti na 
Slovensku.

Štatistika za rok 2017
•  počet obyvateľov celkom (v územnej pôsobnosti SEVAK)  311 396
•  počet obyvateľov pripojených na verejný vodovod   243 853
•  počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu  188 126
•  dĺžka vodovodnej siete       1 492 km
•  počet vodovodných prípojok      9 175 
•  dĺžka kanalizačnej siete       834 km
•  počet kanalizačných prípojok     1 267 
•  počet čistiarní odpadových vôd      8

Organizátor 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. (SEVAK, a. s.)  

Významné investície: 

• Intenzifikácia ČOV Žilina a rozšírenie kanalizácie
• Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
• Trnové – kanalizácia
• Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV
• SČOV Žilina – intenzifikácia
• Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce
• Zásobovanie vodou, odkananlizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča

a zrealizovaných bolo:
• 245 km nových vodovodných sietí s takmer 6 000 vodovodnými prípojkami
• 483 km nových stokových sietí s takmer 20 000 kanalizačnými prípojkami
• 10 nových vodojemov a 54 dotláčacích čerpacích staníc
 
Stavebné práce sa dotkli niekoľkých desiatok tisíc obyvateľov v 50 obciach regiónu severného Slovenska, 
vrátane miest a mestských častí.

Prioritou spoločnosti je zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 
okresoch Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto a Žilina s efektívnym a flexibilným prístupom k zákazníkom, 
dodržiavaním transparentných postupov a skvalitňovaním poskytovaných služieb. Realizáciou 
ďalších projektov chceme aj naďalej rozširovať štandard vodárenskej infraštruktúry, ktorá je hlavným 
predpokladom zvýšenia životnej úrovne obyvateľstva a vytvorenia vhodných podmienok pre podnikanie.
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„Perla na Váhu“  ...                                             
aj takýto prívlastok má Žilina ...

Mesto Žilina leží v údolí rieky Váh v Žilinskej 
kotline, na sútoku Váhu s riekami Kysuca 
a Rajčianka. Žilinská kotlina sa nachádza 
medzi horskými chrbátmi pohorí Malá Fatra, 
Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky 
a Kysucká vrchovina a je najväčším mestom 
ležiacim na rieke Váh. Katastrálne územie 
Žiliny patrí pod druhú najväčšiu riečnu sústavu 
Slovenska. Na rieke Váh sa nachádzajú dve 
vodné elektrárne. Na východ od Žiliny Vodné 
dielo Žilina a na západ Vodná nádrž Hričov. 

História a súčasnosť

Aj keď stopy po osídlení Žiliny nachádzame 
už pred príchodom Slovanov v 6. storočí, 
súvislejšie osídlenie vzniklo okolo 9. storočia. 
Prvá písomná zmienka o Žiline „terra de 
Selinan“ („zem Žilina/Žiliňany“) je z roku 1208. 
Žilina dostala prvé mestské práva a erb od 
kráľa Ondreja III. okolo roku 1290. Mesto sa 
rozvíjalo v blízkosti Žilinského hradu a jeho 
existencia je potvrdená viacerými listinami. 
Prvá zmienka je z roku 1318 a spomína vlastníka 
Matúša Čáka Trenčianskeho,  predpokladá sa, 
že hrad je ešte o niečo starší. V roku 2008 
boli objavené základy mohutnej veže, ktoré 
boli zakomponované do novovybudovaného 
nákupného centra.
V období kráľa Ľudovíta I. vznikla Žilinská 
mestská kniha, významná literárna a 

právna pamiatka, ktorá obsahuje prepis 
magdeburského práva. Prvý zápis v slovenčine 
je z roku 1451 a posledné zápisy pochádzajú 
z roku 1561. Je najstaršou a najvýznamnejšou 
jazykovou a právnou pamiatkou Slovenska so 
stredoeurópskym významom. 
Žilina mala od 15. storočia vlastné hradby 
– valy, ktoré chránili dnešné historické 
jadro mesta okolo Mariánskeho námestia. 
Mariánske námestie bolo vyhlásené v roku 
1988 za mestskú pamiatkovú rezerváciu 
a má ako jediné na Slovensku zachované 
renesančné arkády (laubne). Renesančná 
podoba námestia vznikla po požiari v roku 
1521, časť pivníc pod domami však bola 
postavená ešte v gotickej architektúre.
Na prelome 16. a 17. storočia sa Žilina stala 
významným hospodárskym centrom širokého 
okolia. 
Po veľkom požiari v roku 1848 mesto pristúpilo 
k rozsiahlej obnove. Zbúrané bolo mestské 
opevnenie, čo umožnilo jeho rozšírenie. V 
rokoch 1907 - 1908 v meste zriadili kanalizáciu 
a vodovod, telefón, telegraf, zaviedli elektrinu. 
Žilina v Česko–Slovensku bola tretím 
najrýchlejšie sa rozvíjajúcim mestom na 
Slovensku a rozvoj priemyslu a obchodu 
znamenal aj rozvoj mesta. 
Po roku 1945 prešla zložitým vývojom, na 
určitú dobu došlo k stagnácii vo vývoji 
mesta, ale následné roky prispeli aj k 
rôznym významným zmenám. Vznikli nové 
priemyselné závody, banky, školy, sídliská. 
V roku 1996 sa mesto stalo sídlom kraja a 
získalo tak rovnaké postavenie aké majú iné 
významné slovenské mestá

Žilinská univerzita v Žiline vznikla 1. októbra 
1953 vyčlenením z Českého vysokého učení 
technického v Prahe ako Vysoká škola 
železničná. V roku 2018 si pripomína 65. výročie 
vzniku a v súčastnosti na jej fakultách študuje 
viac ako 7 700 študentov. 
V roku 2004 sa začala výstavba najväčšieho 
priemyselného závodu na severozápadnom 
Slovensku – Kia Motors Slovakia vrátane 
ďalších subdodávateľov s plánovanou 
produkciou 350 tisíc osobných automobilov 
ročne.
Žilina je administratívnym, hospodárskym, 
dopravným dopravným ale aj kultúrnym 
centrom severozápadného Slovenska. 

Letecký pohľad na Mariánska námestie (1960)

Mariánske námestie v súčasnosti Drôtená miska na ovocie od súčasného žilinského 
drotára Ladislava Fapša

Budatínsky hrad
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Je štvrtým najväčším mestom na Slovensku 
s počtom obyvateľov 83 298 osôb (2017) 
a svojim historickým vývinom, tradíciami 
i súčasnosťou patrí nepochybne medzi 
najvýznamnejšie mestá Slovenska, v ktorom 
sa prelína bohatá história a architektúra s 
moderným a dynamickým rozvojom. 

A čo ponúka návštevníkom?

• príjemné prechádzky po pešej zóne - 
je jednou z najdlhších na Slovensku a 
centrom je štvorcové Mariánske námestie, 
na ktorom sa nachádza kostol Obrátenia 
svätého Pavla s kláštorom, stará budova 
radnice so zvonkohrou a baroková socha 
Nepoškvrnenej Panny Márie (Immaculata) z 
roku 1738, neďaleko námestia stojí katedrála 
Najsvätejšej Trojice, vedľa neho Burianova 
veža



• množstvo stavebných a kultúrnych pamiatok 
- secesných a funkcionalistických stavieb z 
konca 19. a začiatku 20. storočia - kostol sv. 
Štefana kráľa, františkánsky kostol sv. Barbory 
a jezuitský kostol sv. Pavla, rímskokatolícky 
kostol sv. Juraja (jeden z mála drevených 
kostolov mimo východného Slovenska), 
neologická synagóga od významného 
architekta moderny prof. dr. Petra Behrensa 
a ďalšie

• Budatínsky hrad z 13. storočia – stála 
expozícia archeológie a drotárstva

• Považská galéria umenia – stála expozícia 
diel Vincenta Hložníka

• v blízkom okolí hrad Strečno, rázovité obce 
Terchová a Čičmany

• Letisko Žilina sa nachádza 10 km západne 
od Žiliny a ponúka možnosť vyhliadkových 
letov nad mestom a jeho okolím

Kultúra – šport - turistika

V Žiline pôsobí Mestské divadlo, folklórny 
súbor Rozsutec a Stavbár, Štátny komorný 
orchester, Bábkové divadlo a ďalšie kultúrne 
inštitúcie, ktoré pravidelne reprezentujú 
mesto na najvýznamnejších festivaloch na 
Slovensku i v zahraničí. 
Významnú úlohu pri výchove mládeže 
zohrávajú členovia Rádu Saleziánov sv. dona 
Bosca. Žilina je významným strediskom 
slovenského skautingu. 
Dnes sú najúspešnejšími športami v Žiline 
futbal, hokej, cyklistika, basketbal, volejbal, 
kulturistika.
Pre amatérsky šport ponúka vhodné 
prostredie Vodné dielo Žilina so svojím okolím. 
Nachádza sa tu skatepark, jeho hrádza je voľne 
dostupná na korčuľovanie, beh a cyklistiku, v 
zime bežecké lyžovanie. 
Žilina poskytuje veľa turistických možností - 
východne od Žiliny sa nachádza Národný park 
Malá Fatra s najvyšším vrchom Veľký Kriváň 
(1709 m n. m.). Hlavný hrebeň je pohodlne 
prístupný sedačkovou lanovkou z Vrátnej 
doliny. Medzi najkrajšie vrchy na Slovensku 
patrí Veľký Rozsutec (1610 m n. m.). 

Vincent Hložník, Žilina 1977, drevorez

Vrátna dolina, v pozadí Rozsutec

6 Lietavský hrad 7



Rajecké Teplice 

kúpeľné mestečko ležiace v severnej časti 
Rajeckej kotliny, približne 17 km južne od 
Žiliny. V roku 1989 bolo povýšené na mesto 
a táto udalosť i spoločensko-politické 
zmeny, ktoré priniesol november 1989, 
významne ovplyvnil jeho ďalší rozvoj. 

História a súčasnosť

Vznik mnohých sídel či kúpeľov na území 
terajšieho Slovenska sa spája s príbehom, 
tradíciou alebo legendou.
Rajecké Teplice sú v tomto smere zahalené 
rúškom tajomstva. Prvé spoľahlivé 
svedectvo o ich existencii vydáva až 
listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého 
z roku 1376. 
Usadlosť, osadu Teplice mali vždy v 
rukách tí feudáli, ktorí vlastnili hrad 
Lietavu. Takto sa Rajecké Teplice dostali 
do vlastníctva Thurzovcov, ktorí dobre 
poznali liečivé účinky prameňov. Počas 
ich vlastníctva sa upravovalo nielen 
okolie prameňov, ale vďaka kúpeľom sa 
postupne menila aj tvár celých Rajeckých 
Teplíc. Obec i kúpele začali od tých čias 
písať spoločné dejiny. 
Rajecké Teplice začínajú ožívať až 
koncom 18. storočia. Bol postavený 

nový kúpeľný dom s troma bazénmi 
(panským, obecným a žobráckym), ako 
aj murovaná budova, ktorá poskytovala 
kúpeľným hosťom prevažne uhorskej 
šľachte, všetko pohodlie vrátane služieb 
ránhojiča. V kúpeľoch sa zjavujú prví 
lekári, ktorí publikujú prvé spisy o 
liečivých účinkoch termálnych prameňov. 
V roku 1793 bol vypracovaný prvý rozbor 
rajeckoteplických minerálnych vôd.
Popularita kúpeľov ešte vzrástla, keď 
ich v sezóne 1889 navštívil arciknieža 
Karol Ľudovít s manželkou a ďalšími 
príslušníkmi cisárskeho dvora vo Viedni. 
Ich krátka návšteva mala pre kúpele veľký 
význam. Majitelia kúpeľov postavili nový 
liečebný ústav, hotely - vily a vytýčili 
ochranné pásmo liečivých prameňov. 
Medzi Žilinou a kúpeľmi premávali v 
sezóne bričky a omnibus. Rajecké Teplice 
poskytovali liečbu formou termálnych 
kúpeľov, pitných kúr, bahenných kúpeľov 
a kúpeľov s využitím ohriatej pramennej 
vody. Pre návštevníkov kúpeľov bol 

záväzný kúpeľný a domáci poriadok. 
Postarané bolo i o stravovanie a voľný 
čas hostí. K dispozícii mali „kursalón“, 
čitáreň a knižnicu, tzv. hudobnú izbu, 
kolkáreň, tenisové kurty, biliard a pod. 
Pre návštevníkov hral pravidelne kúpeľný 
orchester. Kúpeľní hostia sa mohli rozptýliť 
na tanečných zábavách, koncertoch a 
divadelných predstaveniach.
Na jeseň 1898 sa začalo so stavbou 
lokálnej železnice Žilina – Rajec, ktorá 
bola daná do prevádzky už nasledujúci 
rok a tým sa značne zvýšila návštevnosť 
kúpeľov. 
Vznik 1. Československej republiky 

doniesol novú nádej. Ľudia však boli po 
vojne biedni, bez práce. Kúpele, ktoré od 
roku 1918 boli v prenájme neposkytovali 
pracovné miesta, lebo návštevnosť 
vplyvom vojnových udalostí klesla. 
Rajecké Teplice sa prebrali z letargie v 
roku 1925, keď kúpele i s pozemkami kúpila 
Revírna bratská pokladnica z Ostravy. 
Tvár kúpeľov sa od základu zmenila. 
Rekonštrukciám museli ustúpiť i vily, 
ktoré stáli v kúpeľnom parku. Neodborne 
zachytené a povrchovou vodou znečistené 
žriedla, ktoré zásobovali staré kúpele, boli 
zrušené a nahradené žriedlami z nových 
vrtov.
Roku 1930 sa začala stavba liečebného 
domu Baník (Skalka) a kúpeľného domu 
s dvoma veľkými bazénmi, vaňovým 
oddelením a moderne vybaveným 
oddelením pre fyzikálnu terapiu. Rozmach 
kúpeľov pokračoval po októbri 1940, keď 
sa stali majetkom Robotníckej sociálnej 
poisťovne v Bratislave. 
Prítomnosť kúpeľov a krásne prostredie 
priviedli do Rajeckých Teplíc viaceré 
podniky, ktoré tu začali budovať rekreačné 
zariadenia pre svojich zamestnancov. 

Prírodné liečebné kúpele Rajecké Teplice 
využívajú ako hlavný balneoterapeutický 
prostriedok termálne pramene 38° C teplej 
hydrouhličitanovo-vápenato-horečnatej 
liečivej vody bez ďalšej úpravy. Liečia sa 
tu zápalové, ako aj degeneratívne choroby 
pohybovej sústavy, stavy po úrazoch alebo 
operáciách kĺbov a chrbtice, nervových 
chorôb, Parkinsonova choroba a niektoré 
choroby z povolania. 

Jedným slovom, Rajecké Teplice a blízke 
okolie majú čo ponúknuť a čím zaujať. 

Napokon – presvedčte sa na vlastné oči:

• parky - jeden vo francúzskom štýle a 
druhý v anglickom štýle

• Labutie jazierko - atrakcia pre návštev-
níkov s príjemným posedením na upra-
venom ostrovčeku, často za tónov hudby, 
alebo povoziť sa loďkou

• pešie túry do Súľovských skál, Lúčanskej 
Malej Fatry a Strážovských vrchov, 
po náučnom chodníku sa dá prejsť do 
prírodnej rezervácie Slnečné skaly 

• Lietavský hrad (cca 11 km od Rajeckých 
Teplíc) jeho zrúcanina je voľne prístupná 
a svojou mierou zachovania patrí v 
súčastnosti medzi najväčšie a najkrajšie 
zachované zrúcaniny na Slovensku.

• Rajecká Lesná (cca 12 km od Rajeckých 
Teplíc) je pútnickým miestom a neďaleko 
vyrezávaného pohyblivého betlehema, 
ktorý je najväčšou drevorezbou svojho 
druhu na svete a výnimočným výtvorom 
svetového formátu sa nachádza kalvária 
s krížovou cestou. Pod kalváriou vyteká 
liečivý prameň

Rajecké Teplice, pohľad na kúpeľný dom
v roku 1935 a 1972
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Teplička nad Váhom 

obec nachádzajúca sa cca 3 km východne od 
Žiliny ako prvá obec smerom na Terchovú.

História a súčasnosť

Teplička nad Váhom leží v severnej časti 
bývalej Trenčianskej stolice. Prvou písomnou 
správou o osídlení tohto územia, ktorá je 
súčasne i prvým písomným údajom o Tepličke 
nad Váhom,  je listina Bela IV. z roku 1267.
Jedným z pánov Strečnianskeho panstva (do 
ktorého patrila i Teplička) bol aj František 
Veszelenyi, ktorého manželkou bola v prvej 
polovici 17. storočia Žofia Bosniaková. Manželia 
založili a udržiavali útulok pre chudobných, kde 
boli umiestňovaní aj chorí a siroty, bez ohľadu 
na pôvod a príslušnosť. 
Žofiu Bosniakovú v roku 1644 pochovali na 
hrade Strečno z ktorého jej „neporušené“ telo v 
roku 1729 previezli do krypty kostola v Tepličke. 
Mumifikované pozostatky grófky Žofie 
Bosniakovej 1. apríla 2009 zhoreli do  tla. 
Podpaľač vošiel dnu, vytiahol truhlu z kostola, 
rozbil sklenený kryt, vylial horľavú látku a 
podpálil ju. Páchateľa zadržali na  mieste a 
k činu sa priznal.
Z artefaktov sa zachovali: medailónik zo 
žltého kovu, ruženec, náramok a zvyšky 

kovových patentov zo šiat. Pozostatky grófky Žofie 
Bosniakovej,   boli slávnostne uložené v antikorovej 
urne do zamrežovaného výklenku v Loretánskej 
kaplnke farského kostola v Tepličke nad Váhom.
Hoci sa už v prameňoch 17. storočia Teplička spomína 
ako oppidum, jej priame a oficiálne povýšenie 
na mesto z podnetu Jozefa Windischgrätza je 
uvedené v listine Márie Terézie z roku 1757.
Kým v dávnej minulosti sa obyvatelia Tepličky 
venovali najmä poľnohospodárstvu, s príchodom 
Jozefa Windischgrätza sa obec stáva v roku 
1767 sídlom textilnej manufaktúry. Manufaktúra, 
v ktorej sa vyrábali predovšetkým  ľanové, bavlnené, 
vlnené textílie a spracovávali v nej aj kožu, patrila 
k najvýznamnejším v Uhorsku.
V súčasnosti žiaľ po mnohých zariadeniach 
a budovách už niet ani stopy. Zostali len historické 
dokumenty svedčiace o rôznych činnostiach 
a výrobách. Boli tu napríklad tri obilné mlyny, 
papiereň, liehovar, pivovar a ďalšie zariadenia.
Od konca 19. storočia sa v blízkej Žiline začal budovať 
textilný, chemický, drevársky a iný priemysel. Bol to 
zlom aj pre rozvoj Tepličky.
Na začiatku 20. storočia založili v obci skláreň 
na výrobu laboratórneho skla. Okrem väčších 
podnikov a roľníctva mnohí obyvatelia pracovali aj 
ako drobní remeselníci.

9

Žofia Bosniaková

Mokročistá

Svojimi vlnami ma denne obmývaj,
ja túžim byť mokročistá.

Si večná ako naša planéta,
tak mi prezraď, čo sa chystá.

Či smiem piť z nášho potoka?
Či v ňom majú ryby domov?
Si elixírom večného života.

Si vpísaná v letokruhoch stromov.

Mám strach o Teba, priateľka!
Tak prezraď mi, čo Ťa morí!
Zarev už, že človek zanechal 

špinavú šľapaj na dne Tvojich morí.

Ten človek, blázon, Ťa spútať chcel,
to ako chcel vysmiať Boha,

Ty ďalej kráčaš po kvapkách,
tam, kam nevstúpi ľudská noha.

Si ľudským svedomím i zrkadlom,
je na nás, či tvár naša je čistá.

Ty v svojej hĺbke múdra si,
vieš, aký osud si človek chystá.

Pošepkaj ľudskému mláďatku,
nech už rozvážnejšie koná.

Budúcnosť Tvoja veď i jeho je,
keď bolí vodu i človek stoná.

Teč, utekaj rokmi kopcami
a dávaj život suchej hrude.

Veď človek, hlupák precitol:
Len pokiaľ si, on tiež tu bude!

Autor: Lucia Golierová
Žiačka 8.E2 Súkromnej základnej školy Žilina

Víťazka súťaže o najkrajšiu báseň o vode

1110

Vodný zdroj Teplička nad Váhom



Organizačný výbor

Predseda:
Ing. Miroslav Kundrík, generálny riaditeľ SEVAK, a. s. 

Podpredseda:
Ing. Marián Martinček, výrobný riaditeľ SEVAK, a. s. 

Vedúci disciplíny „A“: Ing. Eduard Valluš
Vedúci disciplíny „B“: Ing. Miroslav Hyčko

Zbor rozhodcov 

Predseda zboru rozhodcov: Ing. Lýdia Bekerová, 
Ministerstvo životného prostredia SR
Hlavný technický rozhodca pre disciplínu „A“: 
Peter Kubalík, SEVAK, a. s. Žilina 
Hlavný technický rozhodca pre disciplínu „B“: 
Ing. Vladimír Stupňan, PoVS, a. s. Považská Bystrica
Hlavný rozhodca BOZP pre disciplínu „A“ : 
Ing. Beáta Galovičová, SEVAK, a. s. Žilina 

Technickí rozhodcovia pre disciplínu „A“:

1.   Ľubomír Kamenár, ZsVS, a. s. Nitra
2.   Ing. Ján Majchrovič, PoVS, a. s. Považská Bystrica
3.   Ing. Jozef Soročin, BVS, a. s. Bratislava
4.   Miroslav Žiak, SEVAK, a. s. Žilina
5.   Ing. Ján Brenk, TVK, a. s. Trenčín
6.   Ing. Iveta Hriciková, VVS, a. s. Košice
7.   Bc. Branislav Janík, LVS, a. s. Liptovský Mikuláš
8.   Ing. Matúš Gálik, PVPS, a. s. Poprad
9.   Ing. Róbert Javorčík ml., StVPS, a. s. Banská Bystrica
10. Ing. Andrea Dujavová, VSR, a. s. Ružomberok

Rozhodcovia BOZP pre disciplínu „A“:

1.   Ing. Igor Gál, ZsVS, a. s. Nitra
2.   Mgr. Lenka Šulíková, PoVS, a. s. Považská Bystrica
3.   Vladimír Frank, BVS, a. s. Bratislava
4.   Ing. Dušan Šutý, SEVAK, a. s. Žilina
5.   Jana Rybanská, ZsVS, a. s. Nitra
6.   Gabriela Liptáková, VVS, a. s. Košice
7.   Ing. Peter Mašura, LVS, a. s. Liptovský Mikuláš
8.   Ing. Rastislav Budzák, PVPS, a. s. Poprad
9.   Milan Poliček,  StVPS, a. s. Banská Bystrica
10.  Bc. Matej Haluška, VSR, a. s. Ružomberok

Technickí rozhodcovia pre disciplínu „B“:
1.   Marcel Čižmár, VVS, a. s. Košice
2.   Jaroslav Kysel, StVPS, a. s. Banská Bystrica

streda 5. septembra 2018
14.00 - 18.00 hod. Príchod a prezentácia účastníkov 
   Hotel Skalka, Rajecké Teplice a presun do ubytovacích zariadení

14.00 - 18.00 hod. Volnočasové aktivity - Kúpele Aphrodite* 
16.00 - 18.00 hod. Správna rada AVS - rokovanie 
   Hotel Skalka - salónik - IV. poschodie

17.15 - 18.00 hod. Večera – (len rozhodcovia a vedúci družstiev)
   Hotel Skalka - reštaurácia I. poschodie
18.00 - 20.00 hod.  Večera  
   Hotel Skalka - reštaurácia I. poschodie
18.00 - 19.30 hod. Porada rozhodcov a vedúcich družstiev (losovanie poradia družstiev 
   v jednotlivých disciplínach, inštruktáž vedúcich družstiev, rozhodcov) 
   Hotel Skalka - areál parku - objekt pri hoteli
20.00 - 24.00 hod. Privítanie - kultúrny program
   Hotel Skalka - reštaurácia I. poschodie

štvrtok 6. septembra 2018
06.00 - 08.00 hod. Raňajky  - v mieste ubytovania

08.30 - 09.15 hod. Slávnostné otvorenie súťaže - Hotel Skalka - areál parku
09.30 - 12.30 hod.  Súťaž družstiev v disciplíne „A“ - Hotel Skalka - areál parku

07.00 - 17.00 hod.  Súťaž družstiev v disciplíne „B“ - Vodný zdroj Teplička nad Váhom 
09.30 - 14.00 hod.  Prezentácia reklamných partnerov  - Hotel Skalka - areál parku
09.30 - 10.30 hod.  Mimosúťažná disciplína „ENIGMA“ - prvá časť družstiev
   Hotel Skalka - salónik - IV. poschodie
09.30 - 11.00 hod.  Stretnutie AVS, manažmentu vodárenských spoločností so zástupcami 
   Ministerstva životného prostredia - Penzión Relish
12.00 - 14.30 hod.  Obed
   Hotel Skalka - reštaurácia I. poschodie
   Vodný zdroj Teplička nad Váhom
13.00 - 14.00 hod.  Mimosúťažná disciplína „ENIGMA“ - druhá časť družstiev 
   Hotel Skalka - salónik - IV. poschodie
14.00 - 18.00 hod.  Volnočasové aktivity
   Kúpele Aphrodite*, Rajecká Lesná** - Slovenský betlehem - prehliadka
15.00 - 16. 30 hod.  Porada rozhodcov disciplína „A“, BOZP - Hotel Skalka - areál parku
18.00 - 19.00 hod. Zasadnutie predsedníctva zboru rozhodcov - Hotel Skalka - areál parku
18.00 - 20.00 hod. Večera
   Hotel Skalka - reštaurácia I. poschodie
20.00 - 21.00 hod.  Vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien, slávnostné ukončenie súťaže
   Hotel Skalka - areál parku
21.00 - 24.00 hod.  Kultúrno – spoločenský program - Hotel Skalka - areál parku

piatok 7. septembra 2018
07.00 – 09.00 hod. Raňajky - v mieste ubytovania
09.00 – 10.00 hod.  Odchod účastníkov
09.00 – 12.00 hod. Volnočasové aktivity  - Kúpele Aphrodite*

Organizácia súťaže
pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Účastníci súťaže

1.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra 
2.  Považská vodárenská spoločnosť, a. s. Považská Bystrica
3.  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Bratislava 
4.  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina 
5.  Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. Trenčín 
6.  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Košice
7.  Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. Liptovský MIkuláš
8.  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Poprad
9.  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica
10.  Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. Ružomberok

Časový harmonogram súťaže

1312 Organizátor podujatia poskytuje pre účastníkov súťaže zručnosti od 5. 9. - 7. 9. 2018 voucher na jeden 3 hodinový 
vstup do Vodného, Saunového sveta a do Natural SPA
Organizátor zabezpečí dopravu do Rajeckej Lesnej a späť

*

** 

Garant

Asociácia vodárenských spoločností

Organizátor

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 
Žilina

Termín a miesto konania

5. 9. – 7. 9. 2018 Rajecké Teplice
Disciplína „A“ - Hotel Skalka - areál parku
Disciplína „B“ - Vodný zdroj Teplička nad Váhom - areál
Súťaž „ENIGMA“ - Hotel Skalka

Súťažné disciplíny

„A“ – montáž a oprava vodovodného potrubia 
„B“ – vytyčovanie vodovodného potrubia 

Mimosúťažná disciplína

Súťaž „ENIGMA“

Doprava

Dopravu súťažných družstiev na miesto konania 
súťaže a späť zabezpečuje a hradí vysielajúca 
organizácia

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie a stravovanie pre všetkých účastníkov 
je zabezpečené v ubytovacích zariadeniach 
v centre Rajeckých Teplíc.
Stravovanie pre účastníkov súťaže začína večerou 
5. 9. 2018 a končí raňajkami 7. 9. 2018.

Informácia o spracovaní osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov sa organizátor 
riadi Zákonom o ochrane osobných údajov 
č. 18/2018 Z. z. v platnom znení. Podrobné 
informácie týkajúce sa spracovania osobných 
údajov sú zverejnené na internetovej stráne 
organizátora www.sevak.sk.



Teplička nad Váhom

Hlavný vchod

Hotel Skalka
Rajecká cesta 133, Rajecké Teplice
49°07‘59.7“N 18°41‘07.7“E
49.133250, 18.685470 

Objekt pri hoteli 
areál hotela Skalka, Rajecké Teplice
49°07’58.0”N 18°41’00.2”E
49.132765, 18.683396 

Aphrodite Palace 
49°07’42.4”N 18°40’59.7”E
49.128440, 18.683240 

SPA Aphrodite 
49°07’41.7”N 18°40’57.2”E
49.128250, 18.682560 

Penzión Relish
Školská 155/25, Rajecké Teplice
49°07’38.0”N 18°40’56.0”E
49.127220, 18.682220 

Hotel Encián
Ul. Osloboditeľov 89, Rajecké Teplice
49°07’47.6”N 18°40’59.6”E
49.129900, 18.683220 

4

2
1

36

5

1 4

52

3 Disciplína „B“

Disciplína „A“

6
Vodný zdroj Teplička, Pod Vršky 360/18
49°13’15.3”N 18°48’20.6”E
49.220920, 18.805710 

Rajecké Teplice
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PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2018

Organizácia súťaže

Na XXXV. ročníku Celoslovenskej súťaže zručnosti 
vodárenských pracovníkov sa bude súťažiť:

Disciplína „A“ 
Montáž a oprava vodovodného potrubia 
s použitím tradičných a nových technologických 
postupov, vrátane montáže vodovodných prípojok

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

Súťaže sa zúčastnia štvorčlenné družstvá, 
zamestnanci súťažiacich vodárenských spoločnosti. 
Dvaja súťažiaci budú súťažiť v disciplíne „A“ a ďalší 
dvaja v disciplíne „B“. Zloženie družstiev sa v priebehu 
súťaže nesmie meniť. Štartovacie čísla budú každému 
družstvu určené losovaním dňa 5. 9. 2018. Každé 
družstvo musí mať určeného vedúceho, ktorý bude 
družstvo zastupovať na porade rozhodcov, ale i v 
prípade protestu.

Všetky súťažné disciplíny sa uskutočnia podľa 
časového harmonogramu dňa 06. 09. 2018. Súťaž 
v disciplíne „A“ sa uskutoční v areáli parku za hotelom 
Skalka v Rajeckých Tepliciach. 

Súťaž v disciplíne „B“ sa uskutoční v areáli vodného 
zdroja Teplička nad Váhom. 

Súťaž – časový limit v jednotlivých disciplínach začína 
plynúť na pokyn predsedu zboru rozhodcov, prípadne 
na pokyn hlavného technického rozhodcu na začatie 
prác a končí zaujatím východiskového postavenia 
a ohlásením ukončenia prác vedúcim družstva, resp. 
ním povereného súťažiaceho. Po ohlásení ukončenia 
prác nie sú už prípustné ďalšie práce alebo úpravy. 
Súťažiaci sú povinní dodržiavať pokyny rozhodcov. 
Pre každého súťažiaceho platia predpisy BOZP.

Hodnotenie vykonajú rozhodcovia podľa stanovených 
kritérií. 

BOZP sa bude hodnotiť v disciplíne „A“ tak, ako keby 
práce boli vykonávané mimo vozovky v hĺbke 1,5 m. Pri 
práci sa vyžaduje použitie ochrannej prilby. 
Pri disciplíne „B“ sa BOZP hodnotiť nebude.
V prípade chybného materiálu, bude tento vymenený so 
súhlasom hlavného technického rozhodcu. Čas po dobu 
výmeny materiálu nebude počítaný do časového limitu.
Všetci súťažiaci aj rozhodcovia sú povinní dodržiavať 
počas výkonu prác v rámci jednotlivých súťažných 
disciplín ustanovenia podľa § 12, odsek 2) Zákona NR 
SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

PE potrubia, ktoré bude spojené prírubovou spojkou 
E-kus (UltraGrip). Navrtávka vodovodnej prípojky 
na PE potrubie sa vykoná navarovacím prípojkovým 
ventilom s navŕtavacou armatúrou DAV 110/32 PE 100 
SDR 11, ktorý si vyžaduje použitie zváracej súpravy 
vrátane príslušenstva a elektrocentrály, ktoré si 
taktiež zabezpečia súťažiaci sami. Je potrebné 
dodržiavať predpisy BOZP s elektrickým zariadením. 
Po ukončení zvárania musia súťažiaci odpojiť zváračku 
od rozvodu elektriny.

Aby bolo možné odskúšať kvalitu montážnych prác 
a zároveň vykonať montáž vodovodnej prípojky 
pod tlakom vody v potrubí, ku každej stolici 
bude zabezpečený prívod vody so stálym tlakom. 
Súťažné družstvo si po montáži potrubia a navarení 
prípojkového ventilu DAV a elektrotvarovky (MB 
D=32mm) s potrubím PE (D=32mm) napojí v rámci 
časového limitu aj prívod vody ešte pred montážou 
vodovodnej prípojky a naplní ho vodou. Potom vykoná 
samotnú montáž vodovodnej prípojky už pod tlakom 
vody v zmontovanom potrubí na stolici. A taktiež 
pod tlakom vody zrealizuje montáž navŕtavacieho 
pásu a samotnú navŕtavku na liatinové potrubie 
pomocou univerzálneho uzáverového pásu DN 100/1“. 
Pri montáži vodovodného potrubia je potrebné 
brať do úvahy aj čas potrebný na vychladnutie 
elektrotvaroviek a prípojkového ventilu po navarení, 
ktoré sú výrobcami dané nasledovne:

• elektrotvarovka (objímka MB) D=32 mm, doba 
chladnutia - 5 minút (do spojenia zvaru bez 
pohnutia), 8 minút (do natlakovania)

• navarovací prípojkový ventil s navŕtavacou 
armatúrou DAV 110/32 doba chladnutia 30 minút 
(do navŕtania) 

Po napustení vody do zmontovaného potrubia na 
stolici na ňom nie sú dovolené opravy prípadných 
netesností. 
Po napustení vody do zmontovaného potrubia 
na stolici je dovolená iba montáž a navŕtavka 
navŕtavacieho pásu na liatinové potrubie, montáž 
vodomernej zostavy s navŕtavkou navarovacieho 
prípojkového ventilu DAV na  PE potrubie a prípadne 
osadenie zemných súprav a vytyčovacieho vodiča. 
Kvalita montážnych prác sa overí tlakovou skúškou 
mimo časový limit nasledovným spôsobom:

• najskôr sa dotlakuje celá zostava na 0,6 MPa 
v trvaní 5 minút a skontroluje sa tesnosť 
vodovodných prípojok

• následne sa vodovodné prípojky uzavrú na 
navŕtavacom páse a samotné potrubie sa 
odvzdušní a dotlakuje na tlak 1,0 MPa v trvaní 10 
minút

• meranie času pri tlakovej skúške na 1 MPa 
rozhodca začne na pokyn súťažiacich

Tlakovacie zariadenie si zabezpečí každý účastník 
súťaže. 

Montáž vodovodného potrubia je potrebné 
zrealizovať podľa kladačského plánu, za dodržania 
príslušných technických noriem a predpisov BOZP.
Napomáhanie súťažiacim slovným alebo iným 
spôsobom nie je dovolené! 

Časový limit

Časový limit sa stanovuje na 150 minút. Práce musia 
byť ukončené maximálne do časového limitu 180 
minút. V prípade nedodržania tohto časového limitu 
nebude príslušné družstvo v predmetnej disciplíne 
hodnotené ani bodované.

Materiálové zabezpečenie - disciplína „A“

Materiál pre montáž vodovodného potrubia, 
vodovodných prípojok zabezpečí usporiadateľ 
SEVAK, a. s. Žilina. Ďalej usporiadateľ zabezpečí:

• drevené kliny, dosky, hranoly
• tesniacu gumu na tesnenie UU-kusu (nie je 

dovolené používať vlastnú tesniacu gumu)
 
Vysielajúca vodárenská spoločnosť vybaví súťažné 
družstvo pracovným náradím s následnou 
povinnou výbavou: 

• motorová rozbrusovacia píla
• zariadenie na tavenie olova
• olovo neroztavené v kotlíku
• klzný prostriedok (pre styk s pitnou vodou)
• zverák PIONIER (nie je povinný)
• tlaková pumpa – tlakovacie zariadenie 

s pripojením na tlakové potrubie DN 32 mm
• pracovné pomôcky vrátane meracích, písacích 

a rysovacích potrieb
• osobné ochranné pracovné prostriedky 

v zmysle predpisov BOZP
• UU-kus hrdlový na temovanie DN 100
• íl alebo prípravok na zálievku olovom
• zvarovacia súprava na PE pre zváranie 

elektrotvaroviek + príslušenstvo
• čistiaci prostriedok, utierky a lúpací prístroj 

resp. škrabka na PE potrubie
• pásku na spojenie vytyčovacieho vodiča 

s vodovodným potrubím
• elektrocentrála s výstupným výkonom 

dostačujúcim pre zvarovaciu súpravu na PE
• materiál na tesnenie závitov (česané konope, 

môže byť aj teflónová páska)
• impregnačný materiál na konope
• tesniaci konopný povraz

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade podozrenia, že niektorý súťažiaci je pod 
vplyvom alkoholu, vykoná hlavný rozhodca BOZP 
v spolupráci s rozhodcom BOZP tohto družstva 
dychovú skúšku na alkohol určeným meradlom.
V prípade pozitívneho výsledku dychovej skúšky 
na alkohol u člena súťažného družstva bude toto 
družstvo v danej disciplíne diskvalifikované.
Za zdravotnú a odbornú spôsobilosť súťažiacich 
zodpovedá vysielajúca vodárenská spoločnosť. 
Poistenie výpravy zabezpečuje účastníkom 
vysielajúca vodárenská spoločnosť. Súťažiaci sú 
povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov súťaže.

Disciplína „A“
Montáž a oprava vodovodného potrubia 
s použitím tradičných a nových technologických 
postupov, vrátane montáže vodovodných prípojok

Montáž a oprava vodovodného potrubia, vrátane 
montáže vodovodných prípojok (ďalej len zostava) 
bude zrealizovaná podľa kladačského plánu. Zostava 
je navrhnutá z prvkov s využitím nových aj tradičných 
technologických postupov. Spoje sú spájané 
skrutkami a tesneniami, alebo zváraním pomocou 
elektrotvaroviek. Pri prírubových spojoch budú ako 
tesnenia použité gumové tesnenia s oceľovou vložkou. 
Súčasťou zostavy je aj spájanie hrdlových tvaroviek, 
kde dva hrdlové spoje (UU-kus) budú tesnené 
konopným povrazcom a liatym olovom. Tesniacu 
gumu na tesnenie UU-kusu zabezpečí usporiadateľ 
súťaže. Tesnenie musí byť vyrezané v rámci časového 
limitu z tesniacej gumy dodanej usporiadateľom. 
Montáž zostavy zahŕňa aj skracovanie rúr na mieru 
podľa kladačského plánu. Súťažné družstvo si donesie 
tesniaci povrazec, olovo a vlastný UU-kus DN 100. Pri 
UU-kuse sa kontrola zálievky olovom meria na oboch 
koncoch UU-kusa a to po jeho rozobratí na dvoch 
miestach každého hrdla, pričom sa hodnotí najväčšia 
plusová a najväčšia mínusová odchýlka. Body sa budú 
zrážať za najnepriaznivejšiu odchýlku (rozdiel) od 
predpísanej výšky zálievky z obidvoch hrdiel UU-kusa.

Súčasťou zostavy je aj montáž vodovodných 
prípojok na potrubie PE a liatinu. V prípade prípojky 
(D=32 mm) na PE potrubie DN 110 ide aj o montáž 
vodomernej zostavy v imitovanej vodomernej šachte. 
V zostave je zaradená prechodová spojka (UltraGrip), 
ktorou sa spájajú dva rôzne materiály vodovodného 
potrubia (tvárna liatina a PE). Pri danej spojke je 
nutné vkladať do rúr vystužovaciu vložku (UGSL) 
k PE rúram s ohraničenou rozmerovou stálosťou. 
Taktiež je potrebné vystužovaciu vložku vložiť aj do 1716



Hodnotiace kritéria pre disciplínu „A“

Montáž a oprava vodovodného potrubia s použitím tradičných a nových technologických 
postupov, vrátane montáže vodovodných prípojok

Technické hodnotenie

Kladné body

Základný počet bodov    5 000 bodov
Skrátenie časového limitu   + 10 bodov za každú celú 1 minútu
Prekročenie časového limitu  - 10 bodov za každú celú 1 minútu

Záporné body (trestné)

1. Neskontrolovanie neporušenosti liatinovej rúry, tvarovky (nepreklepanie) 20 bodov
2.  Nezarovnanie konca rúry, rez:

   a) nie je kolmý na jej os (dovolená tolerancia ± 3 mm) 20 bodov
   b) má na ploche rezu výčnelky (dovolená tolerancia ± 1 mm) 20 bodov
3.  Neočistenie tvaroviek armatúr na ich tesniacich plochách (za každú časť spoja) 20 bodov
4.  Neočistenie tesniacich plôch spoja potrubia 
   (za každú časť spoja  – hladký koniec potrubia, hrdlo, príruba, gumové tesnenie) 20 bodov
5.  Použitie nesprávneho klzného prostriedku 20 bodov
6.  Nedorazenie liatinovej rúry do hrdla 20 bodov
7.   Neoznačenie dĺžky zasunutia rúry do hrdla liatinovej tvarovky (EU-kus, MMA-kus) 200 bodov
8.  Nesprávne vloženie (osadenie) krúžku – gumového tesnenia do hrdla potrubia 200 bodov
9.  Nesprávne zasunutie rúry do hrdla tvarovky (UltraGrip), nepovytiahnutie o 1 cm 200 bodov
10.  Osadzovanie liatinovej tvarovky EU-kus DN 100 vo vertikálnej polohe 200 bodov
11. Nesúmerné osadenie spojky UltraGrip
  a) do 3 mm vrátane 0 bodov
  b) od 4 - 6 mm 100 bodov
  c) od 7 - 10 mm 200 bodov
  d) od 11 - 15 mm 300 bodov
  e) nad 16 mm 500 bodov
12.  Nedodržanie min. hĺbky vsunutia potrubia do spojky UltraGrip
  (pri DN 100 min. 90 mm) 200 bodov
13.  Nevloženie vystužovacej vložky UGSL do rúry PE (za každý kus) 200 bodov
14.  Nezaťahovanie skrutiek do kríža (za každú časť spoja)   20 bodov
15.  Montáž mimo montážnej stolice (s výnimkou fitiniek do 2“) 500 bodov
16.  Použitie vopred pripraveného (vyrezaného) gumového tesnenia UU-kusu 500 bodov
17.  Neodstránenie strusky z olova pred zálievkou 150 bodov
18.  Nedodržanie technológie zálievky liatinového spoja
   ( zalievanie na 2 krát, liatie do dvoch otvorov) 200 bodov
19.  Nerovnomerné medzery po obvode v temovanom hrdle
   (excentricky osadená a zatemovaná rúra v hrdle) tolerancia ± 1 mm,
   stanoví sa priemer na štyroch protiľahlých bodoch, horizontálnej a vertikálnej osi 100 bodov
20 . Nelícovanie zálievky olova s hrdlom rúry
   (tolerancia ± 2 mm, meranie sa urobí v mieste najväčšej odchýlky) 100 bodov
21.  Nedodržanie hĺbky zálievky olova (u potrubia DN 100 = 33 mm), meranie na dvoch
   miestach zvislej a dvoch miestach vodorovnej osi, pričom sa hodnotí najväčšia plusová
   a najväčšia mínusová odchýlka

a) odchýlka 0 – 2 mm 0 bodov
b) odchýlka 3 – 4 mm 50 bodov
c) odchýlka 5 – 8 mm 100 bodov
d) odchýlka 9 - 12 mm 200 bodov
e) odchýlka nad 13 mm 400 bodov

22.  Nesúmerná odchýlka osadenia opravného UU-kusu:
a) odchýlka od 5 do 10 mm vrátane 200 bodov
b) odchýlka nad 11 mm 500 bodov

23.  Vyosenie zmontovaného potrubia na montážnej stolici vrátane odbočiek
   (o zrážke rozhodne hlavný rozhodca s ostatnými)

a) smerové vyosenie 100 bodov
b) výškové vyosenie 100 bodov

24.  Chybné osadenie teleskopickej zemnej zákopovej súpravy
a)  nezabezpečenie voči vytiahnutiu 50 bodov
b)  nepresná výška osadenia (správna výška osadenia je 150 cm od osi potrubia)

    (dovolená odchýlka ± 3 cm od osi potrubia) 20 bodov
25.  Nepresná dĺžka seku liatinovej rúry (hodnotí sa po rozobratí)

a)  od 5 - 10 mm vrátane  50 bodov
b)  nad 11 mm 300 bodov

26.  Neosadenie vytyčovacieho vodiča 200 bodov
27.  Nespojenie alebo nedokonalé spojenie vytyčovacieho vodiča 
   s liatinovým potrubím 100 bodov
28.  Montáž prípojky, montáž navŕtavacieho pásu a navŕtanie pásov
   (navŕtací pás, navarovací prípojkový ventil) pred napustením vody do potrubia      200 bodov    
29.  Nedovŕtanie liatinovej prípojky navŕtavacou súpravou (kontrola po demontáži) 300 bodov
30.  Neprevŕtanie liatinovej rúry navŕtavacou súpravou (kontrola po demontáži) 1500 bodov
31.  Neodvzdušnenie potrubia pri napúšťaní vodou 500 bodov
32.  Neočistenie potrubia pred osadením navŕtavacieho pásu 20 bodov
33.  Neprepláchnutie prípojky pred montážou vodomeru 100 bodov
34.  Nesprávne smerové osadenie vodomeru 500 bodov
35.  Nesprávne osadená vodomerná zostava vo vodomernej šachte 100 bodov
36.  Nedodržanie kladačského plánu 1500 bodov
37.  Nepovolený zákrok na zostave po napustení vodou 1500 bodov
38.  Nepovolený zákrok na zostave po ohlásení ukončenia prác 1500 bodov
39.  Netesnosť spoja pri tlakovej skúške

a)  slzenie (interval kvapkania väčší ako 10 sekúnd) 200 bodov
b)  kvapkanie (interval od 1 do 10 sekúnd) 500 bodov
c)  tečenie (počet kvapiek väčší ako 60 za minútu) 1000 bodov

40.  Pokles skúšobného tlaku 1,0 MPa na konci skúšky (po 10 minútach)
        a)  pokles o 0,05 MPa 100 bodov
        b)  pokles o viac ako 0,05 MPa (za každých začatých 0,05 MPa) 200 bodov
41.  Nevykonanie tlakovej skúšky (nedosiahnutie predpísaného tlaku) 
  a)  1,0 MPa pri základnej časti zostavy 4500 bodov
  b)  0,6 MPa pri vodovodnej prípojke 2000 bodov
42.  Neupravenie povrchu potrubia pred zváraním   500 bodov
43.  Nedodržanie technologického postupu zvárania 
  (neoznačenie času chladnutia na potrubí) 500 bodov
44.  Neosadenie skrutky, matice a podložky pod maticu                                                             20 bodov
45.  Nedovolené slovné napomáhanie súťažiacim 
   (po prvom upozornení technickým rozhodcom) 200 bodov
46.  Iný nedostatok technického charakteru
   (rozhodca popíše nedostatok, resp. priestupok voči zaužívaným postupom
   a Zbor rozhodcov rozhodne o výške zrážky bodov)                                                     20 - 300 bodov
47.  Rozloženie tvaroviek pred súťažou k stolici                                                                         500 bodov

1918



Porušenie predpisov BOZP (trestné body

1. Poškodená alebo nezaistená násada kladiva, paličky 40 bodov
2. Znečistená, resp. zamastená násada kladiva, paličky 30 bodov
3. Opotrebovaná, resp. rozštiepená plocha kladiva, paličky, temováka, sekáča 30 bodov
4. Nevhodný (okrúhly) profil sekáča  20 bodov
5. Pilník, rašpľa, ručná pílka bez rukoväte alebo s poškodenou rukoväťou 40 bodov
6. Poškodený alebo nesprávne zaistený list ručnej pílky 30 bodov
7. Opotrebovaný alebo zdeformovaný hasák  40 bodov
8. Nevhodný kotúč rozbrusovacej píly  200 bodov
9. Uvoľnený alebo poškodený kryt kotúča rozbrusovacej píly 200 bodov
10. Nesprávne zoradený motor rozbrusovacej píly (kotúč sa pri voľnobehu točí)   50 bodov
11. Závady na zariadení na tavenie olova (spoje, dĺžka hadice a podobne)   50 bodov
12.   Temovanie, rozbrusovanie alebo sekanie bez ochrany zraku  300 bodov
13.   Práca s rozbrusovacou pílou bez ochrany sluchu   80 bodov
14.   Práca s rozbrusovacou pílou (rezanie rúry mimo vyhradeného priestoru-zástena) 100 bodov
15.   Práca bez ochrannej prilby  200 bodov
16.   Práca v nekompletnom pracovnom odeve  100 bodov
17.   Práca bez ochrannej obuvi s vystuženou špičkou   50 bodov
18.   Práca bez ochranných rukavíc   80 bodov
19.   Liatie olova bez ochranného štítu 300 bodov
20.   Liatie olova bez ochrannej zástery  100 bodov
21.   Nesprávna veľkosť ochrannej zástery   40 bodov
22.   Liatie olova bez ochranných rukavíc s manžetami 100 bodov
23.   Liatie olova bez ochranných kamaší  100 bodov
24.   Doťahovanie matíc vidlicovým kľúčom od tela  50 bodov    
25.   Doťahovanie matíc vidlicovým kľúčom nadstavovaním kľúča   40 bodov
26.   Doťahovanie matíc vidlicovým kľúčom údermi kladiva na kľúč   30 bodov
27.   Nesprávne držanie temováka, sekáča (menej ako 2,5 cm od hlavy)   30 bodov
28.   Štartovanie rozbrusovacej píly z ruky  200 bodov
29.   Ohrozovanie osôb rozbrusovacou pílou nedodržaním bezpečnej vzdialenosti  200 bodov
30.   Obrusovanie hrán materiálu bokom rozbrusovacieho kotúča  200 bodov
31.   Práca s mastným náradím, resp. mastnými rukami   30 bodov
32.   Nedodržanie predpisov BOZP iného charakteru

 (rozhodca popíše nedostatok, respektíve priestupok voči zaužívaným postupom
 a Zbor rozhodcov rozhodne o výške zrážky bodov)   20 - 300 bodov

33.    Vznik úrazu vlastným zavinením (po ošetrení súťažiaci dokončí montáž)  500 bodov
34.    Vznik úrazu vlastným zavinením (súťažiaci nedokončí montáž)  1000 bodov

Poznámka:

Pracuje sa vo výkope s hĺbkou 150 cm.
Pri manipulácii so skrutkami a maticami (okrem doťahovania), s ílom ako aj s mazacím prostriedkom 
nie je potrebné používať ochranné rukavice.

Hodnotenie BOZP - disciplína „A“
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Číslo Výrobca Armatúra, 
tvarovka Značka DN Graf. 

značka Dodávateľ ks Katalógové číslo

1. Prematlak Manometer Ø 
100mm 0-1,6 MPa  závit 1/2” Hydrous 

s.r.o. 1 MM100/G/117/1,6

2. EFFEBI Prechodka  –
redukcia/mosadz

1“-1/2“ 
F241 MF 1” / 1/2” Hydrous 

s.r.o. 1 06430604

3. EFFEBI
Ventil guľový 
s vypúšťacím 

ventilom
1” Hydrous 

s.r.o. 1 2378R406 
(ASTER 1“)

4. ATUSA Pozinkovaná 
vsuvka  1” Hydrous, 

s.r.o. 2 28005005

5. Hawle Príruba závitová Xi 100/1” Hawle, 
s.r.o. 1 č. 8100

6. KROLL &
ZILLER

Tesnenie 
z oceľovou vložkou
DN100 PN 10/16

 100  Hydrous 
s.r.o. 4 G-ST/100

7. Keulahütte pätkové koleno N 100 Campri , 
s.r.o. 1 N100EP16

8. Hawle
Zasúvadlový 

uzáver
 (F4) , PN 16

ZU 100 Hawle, 
s.r.o. 1 č. 4000E1

9. Hawle
Zemná súprava- 

teleskopická
     (1,3m -1,8m)

Telescopic 50-150 Hawle, 
s.r.o. 3 č. 9500E1

10.  Keulahütte EU-kus EU-kus 100 Campri,
s.r.o. 1 EU100 ETP16

11. VAG
navrtávací pás 

+ 
strmeň 

100/1“ Campri, 
s.r.o. 1

V-8501183 (typ 508 
G1) + 

W-7009250 (typ 709, 
rozmer 113-123mm)

12. ATUSA Zátka
pozinkovaná 1“ Hydrous, 

s.r.o. 1 29005005

13. Duktus
liatinová rúra, , 

dĺžka  6 m ,
tesnenie TYTON

TVL 100 Campri , 
s.r.o. 1 ZT80C50

14. presuvka UU-kus 100
zabezpečí 
si súťažné 
družstvo

1

15. Viking Johnson UGC UltraGrip 
spojka U- kus 100 Aliaxis 1 VJ33005

16. Viking Johnson
vystužovacia 
vložka UGSL 

SDR11
UGSL 110 Aliaxis 2 VJ34009

17. Wavin
SafeTech RCn 

Voda rúra SDR11   
110 x 10,0 mm

PE 100 110  
Wavin 

Slovakia 
s.r.o.

1 VP403092W 

18. Hawle MMA-KUS 
 systém 2000 MMA-kus 110/80 Hawle, 

s.r.o. 1 č.8525

Výpis materiálu na disciplínu „ A“ 
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11. VAG
navrtávací pás 

+ 
strmeň 

100/1“ Campri, 
s.r.o. 1

V-8501183 (typ 508 
G1) + 

W-7009250 (typ 709, 
rozmer 113-123mm)

12. ATUSA Zátka
pozinkovaná 1“ Hydrous, 

s.r.o. 1 29005005

13. Duktus
liatinová rúra, , 

dĺžka  6 m ,
tesnenie TYTON

TVL 100 Campri , 
s.r.o. 1 ZT80C50

14. presuvka UU-kus 100
zabezpečí 
si súťažné 
družstvo

1

15. Viking Johnson UGC UltraGrip 
spojka U- kus 100 Aliaxis 1 VJ33005

16. Viking Johnson
vystužovacia 
vložka UGSL 

SDR11
UGSL 110 Aliaxis 2 VJ34009

17. Wavin
SafeTech RCn 

Voda rúra SDR11   
110 x 10,0 mm

PE 100 110  
Wavin 

Slovakia 
s.r.o.

1 VP403092W 

18. Hawle MMA-KUS 
 systém 2000 MMA-kus 110/80 Hawle, 

s.r.o. 1 č.8525

19. KROLL &
ZILLER

Tesnenie 
z oceľovou vložkou

DN80 PN 10/16
 80  Hydrous 

s.r.o. 6 G-ST/80 

20. Hawle
Zasúvadlový 

uzáver 
(F4) , PN 16

ZU 80 Hawle, 
s.r.o. 1 č. 4000E1

21.  Keulahütte pätkové koleno N 80 Campri , 
s.r.o. 2 N80EP40

22. VAG
podzemný hydrant  

HYDRUS G1 
A DN80/1000

80 Campri, 
s.r.o. 1 V-8671501

23.
Vyhľadávací vodič 
CYKY 2,0x2,5 mm

dĺžky 15 m
   zabezpečí 1

24. FRIATEC

DAV  prípojkový 
ventil 

s navŕtavacou 
armatúrou

DAV 110/32 Aliaxis 1 615 348

25. FRIATEC
EBS teleskopická 
zemná súprava

(1,2 – 1,8)
EBS 32 Aliaxis 1 615 325

26. FRIATEC Elektrospojka so 
zarážkou MB 32  Aliaxis 1 612 682

27. Wavin
SafeTech RCn 

Voda rúra SDR 11 
32 x 3,0 mm

PE 100 32  Wavin 
Slovakia 1   VP104033W

28. SENSUS
Vodomer                

typ 420 L165 
DN 20 

 20 
SENSUS 
Slovensko 

a.s.
1 Typ 420 DN020 L165 

G1 Q3

29. Hawle vodomerná 
zostava, typ Sevak  1”  Hawle, 

s.r.o. 1 Typ Sevak -2 (32-32)

30. Viking Johnson UGFA UltraGrip 
prírubová spojka E- kus 100 Aliaxis 1 VJ33105

31. Hawle Príruba redukčná  XR 100/80 Hawle, 
s.r.o. 1 č. 0801

32. Hawle
Zasúvadlový 

uzáver
(F5) , PN 16

ZU 80 Hawle, 
s.r.o. 1 č. 4700E1

33. Hawle Príruba závitová Xi 80/1” Hawle, 
s.r.o. 1 č. 8100

34. EFFEBI Ventil guľový 1” Hydrous, 
s.r.o. 1 0411N406 

(MERCURY 1“)

35. BUGATTI Spojka priama –
vonkajší závit BA 32x1“  1” Hydrous 

s.r.o. 1 30000018

36. skrutky M16x70    zabezpečí 80

37. matice M16 
podložky    zabezpečí 80

Výpis materiálu na disciplínu „ A“ 
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Vytyčovanie trasy vodovodného potrubia, 
vyhľadávanie skrytých poklopov a vytyčovanie 
porúch na vodovodnom potrubí

Všeobecné informácie

Súťažné družstvá majú po dvoch súťažiacich. Zloženie 
súťažného družstva sa v priebehu súťaže nesmie 
meniť. Štartovacie čísla súťažných družstiev budú 
určené žrebovaním na porade rozhodcov a vedúcich 
družstiev pred začiatkom súťaže. Súťažiaci sú 
povinní dodržiavať organizačné aj technické pokyny 
rozhodcov.
Pre zabezpečenie časového rozvrhu v disciplíne „B“ 
sa každé súťažné družstvo dostaví na určené miesto 
(čakacie stanovisko) pred areál VZ Teplička nad 
Váhom 30 minút pred štartom súťažného družstva 
podľa časového rozvrhu. Ak súťažné družstvo nebude 
v stanovenom termíne na čakacom stanovišti, bude 
postihnuté trestnými bodmi. 

Vytyčovanie trasy vodovodného potrubia po-
mocou vytyčovacieho vodiča a  vyhľadávanie  skry-
tých poklopov 

Súťažné družstvá v rámci súťažnej disciplíny 
vykonajú: 

1. vytýčenie osi vodovodného potrubia (určenie lo-
mových bodov) s ich zameraním na pevné body 
(A a B) a určenie hĺbky uloženia potrubia v urče-
ných lomových bodoch,

2. určenie polohy skrytých poklopov nachádzajú-
cich sa vo vzdialenosti do 1,5 m na obe strany od 
vytýčenej osi vodovodného potrubia so zamera-
ním na pevné body (A a B). Poklopy sa zameria-
vajú na ich stred.

Vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí

Súťažné družstvá v rámci súťažnej disciplíny určia 
miesta únikov vody a  to na vytýčenej osi vodovodného 
potrubia s ich zameraním na pevné body (A a B).

Vytyčovanie trasy vodovodného potrubia, 
vyhľadávanie skrytých poklopov a vytyčovanie porúch 
na vodovodnom potrubí bude prebiehať na jednom 
súťažnom polygóne, v jednom časovom limite. 
Každé súťažiace družstvo má časový limit 60 minút. 
Pri ukončení prác v čase do 50 minúť dostáva súťažné 
družstvo plusové body. 

Pri ukončení prác v časovom intervale 50 – 60 minút 
dostáva súťažné družstvo mínusové body. 
Časový limit súťažného družstva začína plynúť na 
pokyn hlavného technického rozhodcu na začatie prác 
a končí skončením prác a odovzdaním vyplnených 
súťažných protokolov určenému rozhodcovi. 
Po ohlásení ukončenia prác jedným z dvoch 
súťažiacich už nie sú prípustné žiadne úpravy 
v súťažných protokoloch. 
Do časového limitu sa započítava aj zakreslenie 
trasy a popis zistených a nameraných údajov 
do situačných podkladov, ktoré rozhodcovia 
odovzdajú súťažnému družstvu bezprostredne 
pred súťažou. Namerané hodnoty musia byť 
čitateľne zapísané do odovzdávaných podkladov. 
V prípade nevyznačenia žiadnych údajov do 
situačných podkladov, neodovzdania situačných 
podkladov alebo prekročenia časového limitu  
(nad 60 minút), príslušné súťažné družstvo nebude 
hodnotené ani bodované v disciplíne „B“. 
Súčasťou hodnotenia v disciplíne „B“ bude aj 
hodnotenie technologických a pracovných postupov 
pri používaní diagnostických prístrojov. Hodnotenie 
vykonajú rozhodcovia podľa hodnotiacich kritérií. 
Pre každého súťažiaceho platia predpisy BOZP.  
Na súťažnom poli nie je povolené kopanie. 

Materiálové zabezpečenie - disciplína „B“

Súťažné družstvá si zabezpečia vlastnú diagnostickú 
techniku na vytyčovanie trasy vodovodného potrubia, 
vyhľadávanie skrytých poklopov a vytyčovanie porúch 
na vodovodnom potrubí.
Nie je prípustné používanie korelačnej techniky.

Vysielajúca vodárenská spoločnosť vybaví súťažné 
družstvo nasledovnou povinnou výbavou:

• vlastné pracovné pomôcky vrátane meracích, 
písacích a rysovacích potrieb;

• osobné ochranné pracovné prostriedky v zmysle 
platných predpisov BOZP;

• diagnostické prístroje pre súťažnú disciplínu „B“;
• pásmo na meranie dĺžok – min. 50 m;
• odporúčame markovacie pomôcky viacerých 

farieb v min. počte 20 ks. 

   
    
Technické hodnotenie    

Kladné body    
Základný počet bodov        5 000 bodov 
Skrátenie časového limitu (pod 50 minút)    3 body za každých 10 sekúnd 
    
Záporné body (trestné)    
Prekročenie časového limitu (od 50 minút do 60 minút)  3 body za každých 10 sekúnd 
Za nedostavenie sa na čakacie stanovisko 30 minút pred štartom   300 bodov 
    
Vytyčovanie vodovodného potrubia a jeho súčastí     
    
1.    Nepresné určenie osi potrubia (lomových bodov)   
      a) 0 - 10 cm        0 bodov
      b) 11 - 30 cm        50 bodov
      c) 31 - 50 cm        100 bodov
      d) 51 - 100 cm        400 bodov
      e) 101 cm a viac        600 bodov
      f ) za každý navyše určený,  prípadne neurčený lomový bod    1000 bodov
2.   Nepresné určenie hĺbky potrubia v lomových bodoch   
      a) 0 - 10 cm        0 bodov
      b) 11 - 20 cm        50 bodov
      c) 21 - 40 cm        100 bodov
      d) 41 cm a viac        300 bodov
      f ) neurčenie hĺbky       500 bodov
      c) ak nie je určený lomový bod, je aj zrážka bodov za neurčenie hĺbky 500 bodov
3.   Nepresné určenie skrytých poklopov   
      a) 0 - 20 cm        0 bodov
      b) 21 - 40 cm        100 bodov
      c) 41 cm a viac        150 bodov
      d) určenie miesta kde nie je poklop, prípadne určenie poklopu naviac 150 bodov
4.   Nesprávne použitie (umiestnenie) vysielača na vytyčovanie potrubia  200 bodov
5.   Nesprávne nastavenie (prispôsobenie) prístroja na hľadanie   200 bodov
      skrytých poklopov   
    
Vytyčovanie porúch na vodovodnom potrubí    
    
      Nepresné určenie miesta poruchy   
      a) 0 - 30 cm        0 bodov
      b) 31 - 50 cm        100 bodov
      c) 51 - 80 cm        300 bodov
      d) 81 - 120 cm        500 bodov
      e) 121 - 250 cm        800 bodov
      f ) 251 cm a viac        1000 bodov
      g) neurčenie poruchy, prípadne určenie poruchy naviac   1000 bodov

Hlavný rozhodca môže zastaviť časomieru v prípade nadmerného vonkajšieho rušenia (vlak, lietadlo 
a pod.). O zastavení, opätovnom spustení časomiery musí rozhodca jasne a zrozumiteľne informovať 
súťažiace družstvo.    
    
Hodnotenie BOZP disciplína „ B “    
    
Pri disciplíne „B“ nebude posudzované dodržovanie predpisov BOZP, ale pre každého  súťažiaceho 
platia predpisy BOZP.    

 Disciplína „B“ Hodnotiace kritéria pre disciplínu „ B “
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Disciplína „A“            - vyhodnotenie podľa dosiahnutých bodov
Disciplína „B“           - vyhodnotenie podľa dosiahnutých bodov
Disciplína BOZP       - vyhodnotenie iba z dodržiavania BOZP v disciplíne „A“   
                                      (BOZP sa v disciplíne „B“ nehodnotí)

CELKOVÉ HODNOTENIE

Do tabuľky „Celkové hodnotenie družstiev“ sa nebudú sčítavať body z jednotlivých hodnotených 
disciplín t. j. „A“, „B“, BOZP, ale sčítajú sa umiestnenia jednotlivých družstiev v  disciplíne „A“ (vrátane 
BOZP) a „B“.
Týmto sa zabezpečí menšia váha bodov získaných v disciplíne „B“, a tým aj objektívnejšie určenie 
celkového víťaza.
Pri rovnosti súčtov umiestnení dvoch a viacerých družstiev v celkovom hodnotení o poradí rozhodne 
získaný počet bodov v disciplíne „A“ (technické hodnotenie + BOZP). V prípade rovnosti bodov aj 
v disciplíne „A“ o poradí rozhodne dosiahnutý čas v disciplíne „A“. 

PROTESTY

Pre disciplínu „A“ a BOZP 

Protest proti predbežným výsledkom je možné podať hlavnému rozhodcovi danej disciplíny 
v časovom rozpätí do 20 minút od oboznámenia sa súťažiacich s výsledkami hodnotenia od 
pridelených rozhodcov (technický a BOZP). Protest môže podať iba vedúci družstva, resp. ním 
poverený súťažiaci v písomnej forme. 

Pre disciplínu „B“

Protest proti predbežným výsledkom je možné podať hlavnému rozhodcovi danej disciplíny v časovom 
rozpätí do 20 minút po ukončení disciplíny „B“. Protest môže podať iba vedúci družstva, resp. ním 
poverený súťažiaci v písomnej forme. 

Protest rieši komisia rozhodcov v zložení:

• predseda zboru rozhodcov
• hlavný rozhodca (technický príslušnej disciplíny „A“ resp. „B“ alebo BOZP disciplíny „A“ podľa toho, 

čoho sa protest týka)
• vedúci súťažného družstva, ktoré podalo protest (pre prípad vysvetlenia protestu), ale bez práva 

hlasovania

ODMEŇOVANIE SÚŤAŽNÝCH DRUŽSTIEV

Odmeňovanie súťažných disciplín:

         Vodárenské spoločnosti na Slovensku sa každoročne stretávajú na tradičnom a veľmi obľúbenom 
podujatí - Celoslovenskej súťaži zručnosti vodárenských pracovníkov. V rámci tohto podujatia 
organizuje spoločnosť Radeton SK s.r.o. súťaž „Vyhodnotenie meraní ENIGMA“. Súťažiaci si tu zmerajú 
svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti vo vyhľadávaní únikov vody pomocou systému ENIGMA. 
Účasť na tejto súťaži je dobrovoľná a teší sa každoročnej veľkej obľube.                

Miesto konania: Hotel Skalka , Rajecké Teplice

Dátum konania: 6. 9. 2018

Čas konania:        prvá časť družstiev    – 09,30 hod. do 10,30 hod. 
                                druhá časť družstiev  – 13,00 hod. do 14,00 hod.

Organizátor:        Radeton SK s. r. o.

Prihlasovanie:     Prihlásenie do súťaže je možné priamo na mieste a v čase konania súťaže. 

Technické zabezpečenie: každý súťažiaci musí použiť vlastný PC (notebook) na ktorom musí mať 
nainštalovaný program ENIGMA a to verziu Professional 3.0.

         Úlohou súťažiacich bude podrobná analýza reálnych meraní softvérom ENIGMA. Všetci súťažiaci 
budú mať k dispozícii rovnaké merania a rovnaký časový limit pre ich vyhodnotenie.
         Celkovo budú mať súťažiaci za úlohu vyriešiť 3 príklady, v ktorých bude potrebné určiť presný 
počet nájdených porúch, ich presné miesto na sieti, odhaliť prípadné nehomogenity potrubia a to 
všetko v čo najkratšom časovom intervale. Všetky zistené údaje je potrebné zapísať do pripraveného 
formulára s predtlačenými mapami siete konkrétnych meraní. Výsledky súťaže sa následne 
vyhodnotia a prví traja súťažiaci s najvyšším počtom bodov získajú hodnotné ceny.

Hodnotiace kritéria pre disciplínu „ENIGMA“:

1. Počet nájdených porúch
2. Presnosť určenia každej poruchy
3. Počet a miesta prípadných odhalených nehomogenít
4. Čas potrebný na vyhodnotenie

Výsledky sa nebudú započítavať do oficiálneho hodnotenia.
Hodnotné ceny do súťaže pripravila spoločnosť Radeton SK s.r.o.  

Čo je ENIGMA?
Systém ENIGMA si drží štandard vrcholového korelátora už viac ako 10 rokov. Digitálne spracovanie 
záznamu s ôsmymi meracími bodmi ho robí neprekonateľným vo všetkých aspektoch lokalizácie 
únikov vody. Je schopný vykonať prieskum a presné zameranie viacerých porúch na viac ako dvoch 
kilometroch siete na jedno osadenie snímačov. Počítačový softvér Enigma určený pre sťahovanie 
a vyhodnocovanie nameraných údajov zo snímačov uchováva všetky dáta v databáze počítača. 
Ponúka jednoduchú a prehľadnú funkciu návrhu mapy rozloženia snímačov na vodovodnej sieti so 
zakreslením všetkých úsekov, dĺžok, priemerov a materiálov potrubia. Poruchy je možné následne 
identifikovať a krížovo potvrdiť pomocou 28 dostupných off-line korelácií a tým zabrániť suchým 
výkopom.
                                                                                              

Vyhodnotenie jednotlivých disciplín Mimosúťažná disciplína „ENIGMA“
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Celkové hodnotenie 
súťažných družstiev

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Súťažná disciplína „B“

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Súťažná disciplína „A“

1. miesto
2. miesto
3. miesto
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