
 

 

Štatút Mapei mladým 
 

spoločnosť  M A P E I   SK, s.r.o. sídlom Nádražná 39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 

35 804 131 vyhlasuje pre Vybrané stredné odborné školy z celého Slovenska zamerané na 

štúdium v študijnom odbore murár  na rok 2019  

 

súťaž v škárovaní a lepení materiálmi spoločnosti Mapei 
 

 

Štatút záväzne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené práva a 

povinnosti účastníkov súťaže ako aj podmienky súťaže. 

 

 

1. Poslaním súťaže podporiť a oceniť najlepšiu strednú odbornú školu a najlepších 

študentov, ktorí v záujme rozširovania svojich vedomostí o profesiu murár sa zapoja do 

súťaže v škárovaní a lepení materiálmi spoločnosti Mapei. Vyhlasovateľ má záujem na 

prehĺbení záujmu o profesiu murár, preto školám ako východno – vzdelávacím 

inštitúciám bude prezentovať najmodernejšie a dostupné postupy v škárovaní a lepení 

vlastnými materiálmi. 

2. Súťaž je financovaná z vlastných zdrojov vyhlasovateľa. Hlavným sponzorom cien je 

spoločnosť MAKITA s.r.o.  

3. Výhercovia a výhry:  

Výhercovia samotnej súťaže obdržia výhry, ktorými sú poukážky na nákup produktov zn. 

MAKITA.  

a) Víťazná škola obdrží výhru v hodnote 1 000 eur 

b) Každý žiak z víťaznej školy obdrží výhru v hodnote 250 eur 

4. Prezentácie vyhlasovateľa súťaže na jednotlivých školách budú prebiehať v termíne 

október-november 2019 nasledovne: 

23.10.2019 – Nitra SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1 

28.10.2019 – Levice SOŠ služieb, Ul. Sv. Michala 36 

29.10.2019 – Žilina SOŠ stavebná, Tulipánová 2 

05.11.2019 – Považská Bystrica SOŠ, Ul. Slovenských partizánov 1129/49 

07.11.2019 – Senica SOŠ, Paulinyho- Tótha 31/5 

12.11.2019 – Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10 

20.11.2019 – Košice SOŠ technická, Kukučínová 23 

21.11.2019 – Prešov SOŠ technická, Volgogradská 1 

5. V jednotlivých stredných odborných školách spoločnosť M A P E I  SK, s.r.o. v rámci 

výchovno – vzdelávacieho procesu predvedie prezentáciu a ukážku vlastných materiálov 

pre lepenie a škárovanie a každá jedna škola  po prezentácii samej  vyberie 3-4 svojich 

najlepších žiakov, ktorí sa zúčastnia v Matičnom dome, Moyzesova 41, 900 28 Ivanka pri 

Dunaji, samotnej súťaže v “škárovaní a lepení” výrobkami spoločnosti.  

 Súťaž škôl prebehne v mesiaci November 2019 v Matičnom dome, Moyzesova 41, 900 28 

Ivanka pri Dunaji . 

6. Porotu budú tvoriť odborníci zo spoločnosti  M A P E I  SK, s.r.o. 



7. Súťaž bude vyhodnotená počas večerného programu v MAX 60, (Vajnorská 127/A, Bratislava) a 

zároveň budú súťažiacim odovzdané ceny. 

8. Účasť v súťaži, spracovanie osobných údajov, súhlas s pravidlami súťaže. 

Zapojením sa do súťaže účastník súťaže (príp. výherca) berie na vedomie, že 

vyhlasovateľ spracúva jeho osobné údaje za účelom vedenia evidencie účastníkov súťaže 

a odovzdania výhry. Zapojením sa do súťaže vzniká medzi účastníkom súťaže a 

usporiadateľom zmluvný vzťah a spracúvanie osobných údajov súťažiaceho je 

nevyhnutné na plnenie si povinností a uplatňovania si práv zo zmluvného vzťahu. 

Bližšie informácie spracúvaní a ochrane osobných údajov, právach dotknutej osoby apod. 

v zmysle Čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) sú uverejnené 

na webovej stránke usporiadateľa: www.mapei.sk v časti „Pravidlá ochrany osobných 

údajov“. 

 

 

http://www.mapei.sk/
http://www.mapei.sk/

