
Pravidlá a podmienky výtvarnej súťaže
"Ukáž svoj talent" (ďalej len „pravidlá“)

A. Úvodné ustanovenia
1. Výtvarná súťaž „Ukáž svoj talent“ (ďalej tiež len „súťaž“) prebieha na území Slovenskej republiky 
v období od 01.03.2017 do 23.04.2017.
2. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci (ďalej len „súťažiaci“) s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky zaslaním alebo prinesením pôvodnej výtvarnej práce.
3. Usporiadateľom súťaže je Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, so sídlom Mierové námestie 46, 911 01 Trenčín. (ďalej len 
„usporiadateľ“)

B. Priebeh súťaže
1. Súťažiaci do súťaže prihlási tým, že svoju prácu v súťažnej lehote trvajúcej odo dňa 01.03.2017 do 
dňa 31.03.2017, vrátane:
a. zašle usporiadateľovi poštou, do Trenčianskeho múzea v Trenčíne (adresa Mierové Námestie 46, 
911 01 Trenčín) alebo do Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom (adresa Podjavorinské 
múzeum, Námestie slobody 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom).
b. osobne prinesie usporiadateľovi do 31.03.2017 do 15:00 hod. na oboch miestach (Trenčín aj Nové 
Mesto nad Váhom).
Pri zaslaní súťažných výtvarných prác musí byť zo zadnej strany uvedené heslo: „Ukáž svoj talent“ a 
kontaktné údaje súťažiaceho. Pre posúdenie, či pri zaslaní súťažných prác bola dodržaná stanovená 
súťažná lehota, je rozhodujúci dátum podania zásielky na pošte.
2. Každá jednotlivá súťažná výtvarná práca musí byť na zadnej strane označená týmito údajmi: Meno a
priezvisko autora, telefónne číslo a e-mail + názov diela (aj sa jedná o žiaka umeleckej školy, napíše sa
aj názov a sídlo umeleckej školy).
3. Povinnou podmienkou každej súťažnej práce je maľba na štýl Ladislava Medňanského. Tema maľby
nie je v tomto ročníku zadaná, necháva sa na výbere autora práce. Veľkosť maľby musí mať rozmery 
minimálne 30 x 30 centimetrov a realizovaná musí byť na našepsované plátno.
4. Podmienky súťažných výtvarných prác a ich zaslanie (popr. prinesenie) usporiadateľovi:
 a. Súťažné výtvarné práce musia zodpovedať  podmienkam v bode 3. pravidiel.
 b. Súťažné výtvarné práce musia byť pôvodné a vytvorené účastníkom súťaže, nie treťou osobou, 
pričom každý súťažiaci môže zaslať aj viacero prác.
 c. Každá súťažná výtvarná práca musí byť označená spôsobom vyplývajúcim z bodu B. ods. 2. 
pravidiel. Súťažná výtvarná práca, ktorá nebude takto označená, bude automaticky zo súťaže vylúčená.
 d. Súťažné výtvarné práce musia byť plošné a ich formát nesmie byť menší ako 30 x 30 cm.
 e. Prípustné výtvarné techniky súťažných prác sú: akvarel (vodové farby), olejomaľba, tempery, acryl 
a gvaš.
5. Vyhodnotenie zaslaných (popr. prinesených) súťažných výtvarných prác porotou prebehne v dňoch 
1.4.-10.4. 2017. Porota,  ktorá sa bude skladať zo zástupcov Trenčianskeho múzea a Oľgy Medňanskej.
Porota vyberie celkom víťazné 3 práce, jednu v každej kategórii. Hlavnými hodnotiacimi kritériami 
pritom budú: nápaditosť, originalita a úroveň výtvarného prevedenia výtvarnej práce. Jedna víťazná 
práca bude vyhásená na základe internetového hlasovania ako Cena verejnosti.
6. Hodnotené budú iba výtvarné práce, ktorých obsah, označenie a spôsob zaslania (popr. prinesenia) 
usporiadateľovi bude v súlade so súťažnými podmienkami.
7. Víťazné práce budú vyhlásené a zverejnené dňa 23.04.2017 na internetových stránkach 
usporiadateľa. Víťazní autori budú  kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom.
8. Víťazní autori dostanú celkovo 3 ceny. Víťaz Ceny verejnosti dostane štvrtú cenu. 
9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vybrať prostredníctvom hodnotiacej komisie menej ako 3 víťazné 
práce. V takom prípade budú ceny rozdelené iba podľa počtu skutočne vybraných prác.
10. Odovzdanie súťažných výhier prebehne podľa dohody medzi usporiadateľom a autormi víťazných 
prác.



11. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vady, riziká či záväzky súvisiace so
súťažou, súťažnou výhrou a jej užívaním.

C. Ďalšie použitie súťažných  prác
1. Súťažné práce, ktoré nevyhrali žiadnu z cien, sa vrátia naspäť autorom. Víťazné práce budú po dobu
jedného roka umiestnené v kúrii Ambrovec, pobočke Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorá sa 
nachádza v obci Beckov, rodisku Ladislava Medňanského a stávajú sa majetkom usporiadateľa. 
2. Každý súťažiaci sa zaslaním (popr. prinesením)  práce do súťaže zaväzuje, že udeľuje 
usporiadateľovi výhradný súhlas (výhradnú sublicenciu) k tomu, aby  bola práca vystavovaná v 
priestoroch Trenčianskeho múzea v Trenčíne, zdokumentovaná, publikovaná či použitá na propagačné 
alebo reklamné účely súťaže v neobmedzenom rozsahu (webové stránky, plagáty, letáčiky, suveníry), 
ako aj ich v súvislosti s tým i akokoľvek spracovával, upravoval, spojoval s textom, s výtvarnými 
a/alebo inými dielami i navzájom, a v rámci Trenčianskeho múzea, po dobu desiatich rokov, na území 
celej SR, bez akejkoľvek ďalšej platobnej povinnosti usporiadateľa voči komukoľvek a bez 
akéhokoľvek obsahového alebo účelového obmedzenia. 
3. Každý súťažiaci týmto zároveň:
          a. potvrdzuje, že pred zaslaním (popr. prinesením) práce do súťaže poskytol/poskytla oprávnenie
k udeleniu výhradného súhlasu (výhradnej sublicencie) podľa bodu C. ods. 2. pravidiel a svojim 
menom, na svoje vlastné náklady a na svoje riziko, a
          b. zaväzuje sa, že ak by bolo k určitému usporiadateľovmu použitiu, rozmnožovaniu a/alebo 
šíreniu vybraných súťažných výtvarných prác alebo niektorej z nich potrebná zmluva s autorom diela 
či iný právny úkon v písomnej forme, usporiadateľovi ho bez ďalších nárokov dodá.

D. Všeobecné ustanovenia
1. Prihlásením do súťaže podľa bodu B. ods. 1. pravidiel každý súťažiaci potvrdzuje, že v plnom 
rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad či podmienok súhlasí s Pravidlami a podmienkami výtvarnej súťaže
„Ukáž svoj talent“ a že sa zaväzuje tieto pravidlá dodržiavať a riadiť sa nimi. Pravidlá súťaže a ich 
prípadná zmena budú uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa.
2. Prihlásením do súťaže každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s použitím údajov uvedených na zadnej
strane súťažných výtvarných prác, ktoré zaslal (popr. priniesl) do súťaže, a to pri vyhlásení vybraných 
súťažných prác podľa bodu B. ods. 7. pravidiel, pri uverejnení a/alebo použití, rozmnožovaní a šírení 
(aj opakovanom) vybraných súťažných výtvarných prác a v rámci ostatnej propagačnej, reklamnej a 
marketingovej činnosti usporiadateľa.
3. S prípadnými otázkami ohľadom súťaže, jej pravidiel a jej priebehu je možné sa obrátiť na 
marketingové oddelenie Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
4. Súťažné výhry ani akékoľvek iné plnenia, súvisiace so súťažou, nie sú súdne vymáhateľné. Pri 
všetkých nejasnostiach, rozporoch alebo sporoch, týkajúcich sa súťaže, účasti v súťaži, súťažných 
podmienok, výberu víťazných súťažných výtvarných prác, vyhlásení výsledkov, súťažných cien a 
pravidiel súťaže, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko usporiadateľa.
5. Namiesto výhernej ceny nie je možné poskytnúť peňažnú hotovosť ani nie je možné požadovať 
vydanie inej výhernej ceny, ako tej, ktorá je stanovená usporiadateľom, alebo poskytnúť akékoľvek, v 
pravidlách neuvedené plnenie zo strany usporiadateľa či kohokoľvek iného na jeho strane.
6. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek skrátiť, prerušiť alebo zrušiť bez 
akejkoľvek náhrady či zmeniť alebo doplniť jej pravidlá.


