
 

 
Výtvarná a fotografická súťaž na tému „Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om!“ 

Štatút umeleckej súťaže " Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om!" 
3. ročník 

 
článok I  
Preambula  
Štatút umeleckej súťaže " Maľujte a fotografujte s PRIMALEX‐om!" (ďalej  len „súťaž“)  je  jediným 
záväzným  dokumentom,  ktorý  podrobne  upravuje  pravidlá  súťaže  tak,  aby  boli  presne  a 
zrozumiteľne  stanovené  podmienky  umeleckej  súťaže  vyhlasovanej  spoločnosťou  PPG  Deco 
Slovakia,  s.r.o.,  IČO:  31633200,  zapísaná  v  obchodnom  registri Okresného  súdu  Žilina,  odd.  Sro 
vl.č.3950/L.a.s.  
 
článok II  
Vyhlasovateľ a organizátor  
1.Vyhlasovateľom súťaže a organizátorom súťaže (ďalej len „vyhlasovateľ“) je:  
 
PPG Deco Slovakia, s.r.o.  
Marketingové oddelenie  
Kamenná 11  
010 01 Žilina  
IČO: 31633200  
 
článok III  
Cieľ  
2.  Cieľom  umeleckej  súťaže  „Maľujte  a  fotografujte  s  PRIMALEX‐om!“  je  prostredníctvom 
farebného hravého  sveta  farieb podporovať  a rozvíjať u detí  kreativitu  a  ich  záujem o umeleckú 
činnosť. Žiakov by mala podnietiť k uvedomeniu si, že prostredie, v ktorom žije a pohybuje sa, má 
na  neho  veľký  vplyv.  Zároveň  spoločnosť  PPG  Deco  Slovakia  chce  aktívne  prispieť  k zlepšeniu 
sociálnych pomerov na Slovensku, a to prostredníctvom maliarskych farieb, ktorými odmení školy. 
Školy tak budú mať možnosť vymaľovať si svoje priestory výučby.  
 
Súťažné témy 2015:  
MAĽBA A KRESBA:  
Téma 1: Moje obľúbené zvieratko maľuje  
Čo sa od tejto témy očakáva? Predstavte si, aké by to bolo, keby zvieratká vedeli maľovať. Maľovali 
by vonku v prírode? Čo by asi tak maľovali? Bolo by to pre ne príjemné? Hravé? Zábavné? Vtipné? 
Bolo  by  to  zvieratko  domáce  alebo  zahraničné/exotické?  Spolupracovali  by  zvieratká  vzájomne? 
Fantázii sa medze nekladú! Nebuďte všední – popremýšľajte nad témou – skúste prísť s originálnym 
nápadom! 
Téma 2: Farebný vodný svet  
Čo sa od tejto témy očakáva?  Vodné ekosystémy patria k jedným z najohrozenejších ekosystémov. 
Ako  si  predstavujete  spolunažívanie  rastlín,  živočíchov  a neživého  prostredia?  Ktoré  ohrozené 
vodné druhy (sladkovodné alebo morské) by sme mali chrániť?  
 
FOTOGRAFIA:  
Téma 3: Môj originálny farebný PRIMALEX obal na pastelky 
Čo  sa  od  tejto  témy  očakáva? Maliarske  farby  PRIMALEX  sú  vo  výrobe  balené  do  plastových 
vedierok, ktoré sa ďalej môžu využívať praktickým spôsobom. Skúste vytvoriť z takéhoto vedierka, 
čo najoriginálnejší a najzaujímavejší obal na pastelky. Použiť môžete akýkoľvek materiál  (papier, 
drevo, korok, korálky, nitky, vlnu, textil, a pod.).  



 

 
článok IV  
Priebeh umeleckej súťaže  
3. Dňom verejného vyhlásenia umeleckej súťaže je 25. február 2015.  
4. Dňom uzávierky umeleckej súťaže je 31. máj 2015.  
5. Do umeleckej súťaže budú zaradené všetky výtvarné a  fotografické práce doručené na adresu 
organizátora do 31. mája 2015  (fyzické doručenie  zásielky),  spĺňajúce pravidlá umeleckej  súťaže 
uvedené v článku V tohto Štatútu.  
6. Vyhodnotenie a vyhlásenie výhercov a odmenených škôl bude dňa: 9. júna 2015  
7.  Po  ukončení  a  vyhodnotení  umeleckej  súťaže  budú  ocenené  výtvarné  a  fotografické  práce 
zverejnené na www.primalex.sk, www.kolormax.sk, www.domyfarieb.sk  
8. Výhercovia budú  informovaní prostredníctvom kontaktných údajov a odmeny budú zaslané na 
adresu školy.  
 
článok V  
Pravidlá umeleckej súťaže  
9. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 1. alebo 2. stupňa základných a základných umeleckých škôl. 
Škola,  ktorá  sa  chce  zapojiť do  súťaže, musí  svoju účasť potvrdiť mailom najneskôr do 31.mája 
2015  na  adresu:  sutazprimalex@domyfarieb.sk  (Názov  školy  a  adresa,  kontaktná  osoba  + 
telefónne číslo)  
10. Do procesu hodnotenia budú zaradené len tie umelecké práce, ktoré sú umeleckým vyjadrením 
zadaných tém v zmysle článku III tohto Štatútu.  
11. Každá škola môže do súťaže prihlásiť ľubovoľný počet výtvarných a fotografických prác. Môže 
byť použitá technika: kresba, maľba, grafika a koláž.  
12.  Do  procesu  hodnotenia  budú  zaradené  výtvarné  práce  ľubovoľného  formátu,  nie  však 
trojrozmerné.  
13. Každá výtvarná práca musí byť označená: čitateľným menom a priezviskom žiaka, vekom žiaka 
a adresou školy, ktorú žiak navštevuje (napr. Jožko Púčik, 12 r., ZŠ Kamenná 11, 010 01 Žilina).  
14. Výtvarná práca bez týchto vyplnených údajov nebude zaradená do procesu hodnotenia.  
15. Výtvarné práce sa autorom nevracajú.  
16. Do  súťaže  je  potrebné  posielať  fotografie  vo  formáte  .JPEG,  a  to  za  celú  školu  na  jednom 
CD/DVD.  Zo  súťaže  budú  vylúčené  fotografie,  ktoré  boli  ocenené  v  iných  súťažiach  alebo  so 
sporným autorstvom. Fotografie sa nesmú posielať individuálne na registračný mail.  
17.  CD/DVD  s  fotografiami  musí  byť  označené  názvom  a  adresou  školy.  Každá  fotografia  na 
CD/DVD musí byť označená menom a priezviskom žiaka a vekom žiaka.  
18. Fotografické práce bez týchto vyplnených údajov nebudú zaradené do procesu hodnotenia.  
19. Predmetom  fotografie  je  ľubovoľný produkt  značky PRIMALEX  (viac  informácií o produktoch 
nájdete na: www.primalex.sk). 
20. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie nekomerčné aktivity.  
21. Výtvarné práce a CD/DVD s fotografiami je potrebné zasielať na túto adresu:  
PPG Deco Slovakia, s.r.o.  
Marketing – Súťaž  
Kamenná 11  
010 01 Žilina  
 
článok VI  
Hodnotenie umeleckej súťaže  
22. Výtvarné a fotografické práce zaradené do procesu hodnotenia posudzuje hodnotiaca komisia, 
ktorú zostavuje vyhlasovateľ.  
23.  Členovia  hodnotiacej  komisie  samostatne  hodnotia  súťažné  umelecké  práce.  V  prvom  kole 
hodnotenia  každý  člen  hodnotiacej  komisie  vyberie  podľa  svojho  vlastného  zváženia  30 



 

najkvalitnejších umeleckých prác na každú tému, ktoré budú zaradené do druhého – záverečného 
kola hodnotenia. V záverečnom kole hodnotenia hodnotiaca komisia spoločne vyhodnotí vybrané 
súťažné umelecké práce.  
24.  Hodnotiaca  komisia  súťažné  umelecké  práce  hodnotí  z  hľadiska  splnenia  kritérií  vyhlásenej 
témy, ako aj z hľadiska jej umeleckého stvárnenia.  
25. Prvé 3 najlepšie výtvarné a  taktiež  fotografické práce budú odmenené hodnotnými vecnými 
cenami. Výtvarné práce umiestnené na miestach 4. ‐ 50., budú taktiež odmenené.  
26.  Najlepšie  umelecké  práce  organizátor  zverejní  na  internetovej  stránke  www.primalex.sk; 
www.domyfarieb.sk; www.kolormax.sk.  
 
článok VII  
Ocenenia umeleckej súťaže  
27. Žiak, ktorého umelecká práca získa prvé miesto, bude odmenený notebookom ASUS X200M. 
Touto  cenou  bude  osobitne  odmenený  1  žiak  základnej  školy  a osobitne  žiak  základnej 
umeleckej školy. 
28.  Žiak,  ktorého  umelecká  práca  získa  druhé miesto,  bude  odmenený  tabletom  ASUS MEMO 
Pad7.  Touto  cenou  bude  osobitne  odmenený  1  žiak  základnej  školy  a osobitne  žiak  základnej 
umeleckej školy. 
29. Žiak, ktorého umelecká práca získa  tretie miesto, bude odmenený  fotoaparátom SONY DSC‐
W830  s 8GB  kartou  a púzdrom.  Touto  cenou  bude  osobitne  odmenený  1  žiak  základnej  školy 
a osobitne žiak základnej umeleckej školy. 
30.  Tvorcovia  prác  umiestnených  na miestach  4.  ‐  50.  ,spolu  za  základné  aj  základné  umelecké 
školy, budú odmenení vecnými cenami v hodnote 30 €. 
31. Vecné ceny budú po vyhlásení výsledkov zaslané na adresu školy.  
32. Školy, ktoré navštevujú  žiaci, ktorých výtvarné diela  sa umiestnia na prvých  troch miestach, 
získajú PPG farby podľa vlastného výberu v hodnote 500 € (vrátane DPH) a balíček písacích potrieb 
33.  Školy,  ktoré  navštevujú  žiaci,  ktorých  výtvarné  diela  sa  umiestnia  na  ďalších  hodnotených 
miestach (4. ‐ 50.miesto), získajú PPG produkty podľa vlastného výberu v hodnote 200 € (vrátane 
DPH) a balíček písacích potrieb.  
34. Odmenené  školy  dostanú mailom  formulár  vo  formáte  .xls  (excel),  z ktorého  si  vyberú  PPG 
produkty na  základe platného  cenníka  spoločnosti  PPG Deco  Slovakia,  s.r.o.. Vyplnený  formulár 
zašlú späť na uvedenú mailovú adresu.  
35.  Vybrané  PPG  produkty  budú  doručené  do  školy  prostredníctvom  obchodného  zástupcu 
spoločnosti  PPG  Deco  Slovakia,  s.r.o.  Termín,  miesto  a  čas  dodania  je  vecou  dohody  medzi 
obchodným zástupcom PPG a školou. 
36. Produkty PPG,  ktoré  škola  získa  vo  forme  výhry musia byť  vybraté a prevzaté najneskôr do 
30.9.2015. V opačnom prípade nárok na výhru zaniká.  
 
článok VIII  
Záverečné ustanovenia  
37. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.  
38. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je neodvolateľné.  
39.  Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  pravidlá  súťaže  kedykoľvek  zmeniť  alebo  upraviť.  Zmena 
alebo úprava pravidiel súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t.  j. 
zverejnením oznámenia o zmene alebo úprave podmienok umeleckej súťaže na www.primalex.sk, 
www.domyfarieb.sk a www.kolormax.sk  
40. Vyhlasovateľ  si vyhradzuje právo  súťaž odvolať  len  zo  závažných dôvodov. Odvolanie  súťaže 
bude  vykonané  rovnakým  spôsobom  ako  bola  súťaž  vyhlásená,  t.  j.  zverejnením  oznámenia  o 
odvolaní súťaže na www.primalex.sk, www.domyfarieb.sk a www.kolormax.sk  
41. Vyhlasovateľ umeleckej súťaže si vyhradzuje právo používať súťažné práce pre svoje potreby 
ako  ilustračné  obrázky,  prílohy  do marketingových materiálov  v  zmysle  §  25  a  §  28  zákona  č. 



 

618/2003  Z.z.  Za  takéto  použitie  umeleckých  prác  nevzniká  vyhlasovateľovi  umeleckej  súťaže 
povinnosť uhradiť autorovi odmenu.  
42. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia umeleckej súťaže.  
 
 
 
 
V Žiline dňa 25. februára 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


