
      

Výtvarná súťaž na tému „Maľujte s PRIMALEXom!“ 
Štatút umeleckej súťaže " Maľujte s PRIMALEXom!" 

6. ročník 
 
 
 

článok I 
Preambula 
Štatút umeleckej súťaže " Maľujte s PRIMALEXom!" (ďalej len „súťaž“ alebo „umelecká 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 
Sad SNP 667/10 
010 01 Žilina 
IČO: 31633200 
 
článok III 
Cieľ 
2. Cieľom umeleckej súťaže „Maľujte s PRIMALEXom!“ 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 2018: 
 
Téma 1: Život na dedine 
Život na dedine je pestrý a rozmanitý. Namaľujte, prečo radi bývate na dedine 
alebo prečo by ste raz na dedine chceli bývať. Aké výhody ponúka takýto 
život? Čím je dedinský život pre vás výnimočný? 
 
Téma 2: Naše liečivé byliny 
Poznáte slovenské bylinky? Radi pijete bylinkový čaj? Namaľujte akýkoľvek 
motív, ktorý sa vám spája s liečivými bylinkami. 
 
Téma 3: Ako doma maľujeme 
Maľovali vaši rodičia doma steny v izbe, dom, plot, lavičku alebo altánok? 
Namaľujte svojich blízkych pri natieraní. Skúste tiež nakresliť vedierko s farbou 
Primalex. 
 
 
 
 



      

článok IV 
Priebeh umeleckej súťaže 
3. Dňom verejného vyhlásenia umeleckej súťaže je 14. marec 2018. Súťaž prebieha v termíne 
od 1.apríla do 31.mája 2018. 
4. Dňom uzávierky umeleckej súťaže je 31. máj 2018.  
5. Do umeleckej súťaže budú zaradené všetky výtvarné práce doručené na adresu organizátora 
do 31. mája 2018 (fyzické doručenie zásielky), spĺňajúce pravidlá umeleckej súťaže uvedené  
v článku V 
tohto Štatútu. 
6. Vyhodnotenie a vyhlásenie výhercov a odmenených škôl bude dňa: 7. júna 2018. 
7. Po ukončení a vyhodnotení umeleckej súťaže budú ocenené výtvarné práce zverejnené  
na internetovej stránke www.primalex.sk a www.domyfarieb.sk. 
8. Výhercovia budú informovaní prostredníctvom kontaktných údajov a vecné ceny pre žiakov 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 prostredníctvom škôl, ktoré navštevujú.  
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 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, 
názvom práce, vekom žiaka a adresou školy, ktorú žiak navštevuje (napr. Jožko Púčik, 
Urbársky deň na dedine, 12 r., ZŠ Cimbalská 5, 010 01 Žilina). 
14. Výtvarná práca bez týchto vyplnených údajov nebude zaradená do procesu hodnotenia. 
15. Výtvarné práce sa autorom nevracajú. 
16. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie komerčné a nekomerčné 
aktivity. 
17. Výtvarné práce je potrebné zasielať na túto adresu: 
PPG Deco Slovakia, s.r.o. 
Marketing – Súťaž 
Sad SNP 667/10 
010 01 Žilina 
 
článok VI 
Hodnotenie umeleckej súťaže 
18. Výtvarné práce zaradené do procesu hodnotenia posudzuje hodnotiaca komisia, ktorú zostavuje 
vyhlasovateľ. 
19. 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. 
20. Hodnotiaca komisia súťažné umelecké práce hodnotí z hľadiska splnenia kritérií vyhlásenej témy, 
ako aj z hľadiska jej umeleckého stvárnenia. 
21. Prvé 3 najlepšie výtvarné práce osobitne za základné školy a osobitne za základné umelecké školy 
budú odmenené hodnotnými vecnými cenami. Výtvarné práce umiestnené na miestach 4. ‐ 50., budú 
taktiež odmenené. 



      

22. Najlepšie umelecké práce organizátor zverejní na internetovej stránke www.primalex.sk a 
www.domyfarieb.sk. Súťaž tiež bude priebežne propagovaná na facebookovom profile 
PRIMALEX a DOMY FARIEB. 
 
článok VII 
Ocenenia umeleckej súťaže 
23. Žiak, ktorého umelecká práca získa prvé miesto (za všetky 3 témy spoločne), bude odmenený 
Tabletom SAMSUNG. Touto cenou bude osobitne odmenený 1 žiak základnej školy 
a osobitne 1 žiak základnej umeleckej školy. 
24. Žiak, ktorého umelecká práca získa druhé miesto (za všetky 3 témy spoločne), bude odmenený 
Čítačkou kníh. Touto cenou bude osobitne odmenený 1 žiak základnej školy a 
osobitne 1 žiak základnej umeleckej školy. 
25. Žiak, ktorého umelecká práca získa tretie miesto (za všetky 3 témy spoločne), bude odmenený 
Hernou kockou Futuro. Touto cenou bude osobitne odmenený 1 žiak základnej školy  
a osobitne 1 žiak základnej umeleckej školy. 
26. Tvorcovia prác umiestnených na miestach 4. ‐ 50. (za všetky 3 témy spoločne), spolu za základné 
aj základné umelecké školy, budú odmenení batohom PRIMALEX / 1 miesto. 
27. Vecné ceny budú po vyhlásení výsledkov zaslané na adresu školy. 
28. Školy, ktoré navštevujú žiaci, ktorých výtvarné diela sa umiestnia na prvých troch miestach, 
získajú PPG farby podľa vlastného výberu v hodnote 500 € s DPH. 
29. Školy, ktoré navštevujú žiaci, ktorých výtvarné diela sa umiestnia na ďalších hodnotených 
miestach (4. ‐ 50. miesto), získajú PPG produkty podľa vlastného výberu v hodnote 100 € s DPH. 
30. Odmenené školy dostanú mailom formulár vo formáte .xls (excel), z ktorého si môžu vybrať PPG 
produkty na základe platného cenníka spoločnosti PPG Deco Slovakia, s.r.o.. Vyplnený formulár zašlú 
späť na uvedenú mailovú adresu.  
31. 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. 
32. Produkty PPG, ktoré škola získa vo forme výhry musia byť vybraté a prevzaté najneskôr  
do 30.septembra 2018. V opačnom prípade nárok na výhru zaniká. 
 
článok VIII 
Záverečné ustanovenia 
33. Na cenu z tejto súťaže nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať. 
34. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je neodvolateľné. 
35. 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 uprave podmienk umeleckej súťaže na www.primalex.sk, 
www.domyfarieb.sk. 
36. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať 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. 
37. Vyhlasovateľ umeleckej súťaže si vyhradzuje právo používať súťažné práce pre komerčné 
a nekomerčné využitie v zmysle § 25 a § 28 zákona č. 618/2003 Z.z. Za takéto použitie umeleckých 
prác nevzniká vyhlasovateľovi umeleckej súťaže povinnosť uhradiť autorovi odmenu. 
38. Výhry podliehajú platným predpisom zákona o dani z príjmov (Zákon č. 595/2003 Z.z.). 
39. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia umeleckej súťaže. 
 

V Žiline dňa 14. marca 2018 


