
SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Súťaž o najlepší výrobok a technológiu, konaná pri príležitosti 

medzinárodnej výstavy AQUA 2022

Slovenský národný komitét IWA 

EXPO CENTER a.s., TRENČÍN

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

a/ Do súťaže môžu byť zaradené výrobky a technológie domácich a zahraničných

vystavovateľov a nimi zastupovaných výrobcov.

b/ Prihlásené exponáty musia zodpovedať Všeobecným podmienkam účasti

na výstave AQUA, tovarovej nomenklatúre tejto výstavy a na výstave musia byť

vystavené.

c/ Prihlásenie do súťaže nadobúda platnosť zložením účastníckeho poplatku 299 € za

každý exponát na účet Slovenský národný komitét IWA (Slovenská sporiteľňa, a.s.,

mestská pobočka Bratislava, IBAN: SK43 0900 0000 0000 1149 5184,

variabilný symbol 20220614) a doručením riadne vyplnenej prihlášky doloženej

požadovanými dokumentmi a údajmi. Účastnícky poplatok bude využitý na úhradu

za činnosť členov hodnotiteľskej komisie a výdavkov spojených s organizáciou súťaže.

d/ Do súťaže môžu byť prijaté exponáty na základe on-line prihlášok a nutnej technickej

dokumentácie, doručenej vystavovateľom do 07. 06. 2022. Pod sprievodnou

technickou dokumentáciou sa rozumie napr. katalóg, prospekt, technický popis,

výkresy, fotografie výrobkov, dobrozdania, atest a pod. alebo iné doklady potvrdzujúce

kvalitu.

Dokumentácia musí obsahovať:

• prehlásenie o stave priemyslových práv, patentov, autorských osvedčení,

priemyselných vzorov, zlepšovacích návrhov, použitých noriem, prípadne

zahraničných patentov alebo licencií použitých pri výrobe prihláseného exponátu

• výsledok hodnotenia Štátnou skúšobňou alebo inou autorizovanou inštitúciou

• výsledok skúšok uskutočnených výrobcom (napr. v skúšobnej prevádzke a pod.),

vrátane ekologicko – toxikologického hodnotenia,

• údaj o tom, kedy bol alebo bude výrobok zaradený do sériovej výroby

a predpokladaný objem výroby

e/ Prihlášky musia byť vyplnené vo všetkých rubrikách. Na každý exponát je potrebné

vyplniť samostatnú prihlášku.

f/ Prihlásené exponáty nebudú hodnotené ak:

• samostatné exponáty alebo ich podrobná dokumentácia (v prípade rozsiahlych

technológií) nebudú z akéhokoľvek dôvodu vystavené na výstave

• prihlasovateľ dodá neúplnú prihlášku

• prihlasovateľ nedodá požadovanú dokumentáciu

g/ Prihlasovateľ vyplní prihlášku cez Google formulár, kde nahrá sprievodnú

dokumentáciu a doklad o zaplatení registračného poplatku. Vystavovateľ má možnosť

doručiť prílohy k prihláške aj fyzicky, ak si to charakter súťažného príspevku vyžaduje

na nasledovnú adresu do 07. 06. 2022:

Ing. Réka Wittmanová, PhD. Ing. Andrea Raczková

Slovenský národný komitét IWA Slovenský národný komitét IWA

Radlinského 11, Radlinského 11,

811 07 Bratislava, SR 811 07 Bratislava, SR

tel.: +421 2 32 888 282 tel.: +421 2 32 888 702

mobil: +421 (0) 915 403 358 e-mail: andrea.raczkova@stuba.sk

e-mail: reka.wittmanova@stuba.sk

HODNOTENIE VÝROBKOV

A TECHNOLÓGIÍ PRIHLÁSENÝCH DO SÚŤAŽE

a/ Hodnotenie exponátov prihlásených do súťaže vykoná hodnotiteľská komisia (HK)

zložená:

• zo zástupcov SNK IWA

• zo zástupcov Medzinárodnej organizácie IWA

• z organizátorov výstavy

• z vybraných odborníkov praxe

• zo zástupcu vystavovateľov bez hlasovacieho práva

Členov komisie menuje predseda SNK IWA. Predseda komisie zodpovedá

za nezaujatosť, odbornú úroveň a riadny priebeh hodnotenia a vyhodnotenie víťazov.

Rozhodnutie komisie o udelení alebo neudelení cien je záväzné a nie je proti nemu

odvolanie.

b/ U prihlásených výrobkov a technológií sa hodnotí:

• všeobecná preukázateľná kvalita

• pôvodnosť (vlastný výskum, vývoj, patent a pod.)

• parametre výkonu

• vhodnosť použitých materiálov

• povrchová úprava

• funkčnosť a použiteľnosť

• spoľahlivosť pri prevádzke alebo zdravotná nezávadnosť z hľadiska koncepcie,

konštrukcie, technológie a podobne

• porovnateľnosť s najlepšími svetovými výrobkami

• priemyslový design

• stav úrovne automatizácie a regulácie

• bezpečnosť v prevádzke

• technický, ekonomický a spoločenský prínos

c/ Súťažné kategórie:

• výrobok

• technológia

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

a/ Ceny víťazom súťaže udeľuje predseda SNK IWA na návrh hodnotiteľskej komisie. Ceny

budú odovzdané na slávnostnom otvorení výstavy 14. 06. 2022. Ceny odovzdá

predseda SNK IWA a generálny riaditeľ EXPO CENTER a.s., Trenčín.

V obidvoch kategóriách budú udelené tri ceny, ZLATÁ AQUA a diplom.

b/ Výstavisko EXPO CENTER a.s., zabezpečí medializáciu výsledkov súťaže.

c/ Vystavovateľ je povinný označiť ocenený výrobok hneď po udelení ceny.

Spôsob a formu určí správa výstavy.

d/ Udelená cena môže byť použitá v propagácií exponátu v rámci obchodných zvyklostí.

SANKCIE

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odobrať cenu v prípade, že nebola dodržaná niektorá

z podmienok súťaže uvedená v prihláške alebo v podmienkach, a to spôsobom, ako bolo

vyhlásené udelenie (zverejnením). Účastnícky poplatok sa v prípade odobratia ceny nevracia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Podmienky súťaže platia do odvolania. Tieto kritéria boli navrhnuté členmi odbornej komisie

a schválené organizačným výborom pre prípravu výstavy AQUA 2022 dňa 17. 05. 2022.
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