
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
v NAILART TROPHY      
Kvalifikácia na 12. ročník WorldCup NailArt Trophy 2020 v Mníchove

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA      
Uzávierka prihlášok: 31.1.2020

Termín a miesto 28.3.2020 , počas odborného kozmetického veľtrhu BEAUTY FORUM TRENČÍN
konania:  výstavisko EXPO CENTER a.s., Trenčín, Pavilón 1 - poschodie, Nechtové centrum

Časový      registrácia 7.30 – 8.00 h, príprava 8.00 – 9.00 h, súťaž 9.00 – 12.00 h, 
harmonogram: hodnotenie 12.00 – 14.00 h, vyhlásenie výsledkov 15.00 h

Odborný garant: Enii nails 

Téma:  „HOLLYWOOD“
  Nesmrteľná Marilyn Monroe, nápis, ktorý je pýchou Los Angeles alebo chodník slávy? Keď sa povie Hollywood, každému napadne 

niečo iné – či už je to obľúbený film, seriál, miesto... 

Úloha:   Úlohou súťažiacich je vymodelovať a ozdobiť nechty ľubovoľnej dĺžky na oboch rukách modelky. Nechty musia byť perfektne 
  vypracované a ozdobené s prihliadnutím na hodnotiace kritériá. Každý účastník má právo na vlastný výber pracovnej metódy. 
  Súťaž je rozdelená na techniku 2D a 3D.

  Presný priebeh a časový harmonogram obdrží každý súťažiaci po prihlásení. Každý účastník musí byť včas zaregistrovaný. Podmienky účasti:
  K registrácii si súťažiaci prinesú občiansky preukaz a Osvedčenie o absolvovaní kurzu nechtového dizajnu. Každý účastník 
  si privedie vlastný model,  vlastný pracovný materiál a lampu (každé pracovisko je vybavené tromi elektrickými zásuvkami).
  Počas 3 hodinového pracovného času musia byť nechty obidvoch rúk kompletne vymodelované a ozdobené. 

  12. ročník WorldCup NailArt Trophy 2020 v Mníchove sa bude vysielať naživo cez internet. Prihlásením sa do národnej súťaže Majstrovstiev SR 
  v NailArt Trophy s tým súhlasíte. 

30 EUR (23,33 EUR + DPH)Registračný  
poplatok:  Číslo účtu: Prima banka Slovensko 0642955001/5600, BIC KOMASK2X / IBAN SK53 5600 0000 0006 4295 5001
   Ako variabilný symbol uveďte IČO a do správy dajte priezvisko. Prihláška sa stáva záväznou po uhradení registračného poplatku. Prihlášku 
  a potvrdenie o zaplatení zasielajte na adresu: EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín, alebo mailom 

na kyselicova@expocenter.sk /Faktúru Vám zašleme obratom./

  Majstrovstvá SR v NailArt Trophy    Ceny: 
  1. miesto:  postup na 12. ročník  WorldCup  
    NailArt Trophy 2020 Mníchov   
          pohár / diplom     
   2. miesto: pohár / diplom          
  3. miesto: pohár / diplom    
  a vecné ceny od sponzorov         

  EXPO CENTER a.s., Bc. Vladimíra Kyselicová, K výstavisku 447/14, 911 40  TrenčínPrihlášky
  Tel.: +421 (0) 32 – 7704 323,  e-mail: kyselicova@expocenter.ska informácie:

  záväzne sa prihlasujem    *Meno:ÁNO,
na Majstrovstvá SR v NailArt Trophy 2020 

 /Uzávierka prihlášok: 31.1.2020/   *Korešpondenčná adresa:  

         /ulica, PSČ, mesto/
 2D technika 
      *E-mail: 
o

 3D technika 

      *Mobil:

Registračný poplatok       Názov a adresa firmy:

uhradený dňa:      /firma, ulica, PSČ, mesto/

        IČO:     IČ DPH:

         
        /Faktúra bude vystavená na korešpondenčnú adresu alebo na osobitne zaslanú       fakturačnú adresu./  

Miesto / Dátum / Podpis    * povinné údaje

PRIHLÁŠKA na Majstrovstvá Slovenskej republiky v NailArt Trophy 2020

27. – 28. 2 02 0

28



MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
v NAILART TROPHY    
Kvalifikácia na 12. ročník WorldCup NailArt Trophy 2020 v Mníchove

Kritériá 2D               

1. Kreativita a dizajn  Nechtové umenie by malo byť podľa možnosti čo najkreatívnejšie v rámci danej témy.  10
    
    Téma je spracovaná originálnym a inovatívnym spôsobom.    10
    
    Návrh dodržiava vopred stanovenú tému a prezentuje ju atraktívnym spôsobom.    10
    Daná téma je jasne prezentovaná a vypracovaná a prenáša sa cez všetkých 10 nechtov. 
    Na kreativitu sa nekladú žiadne obmedzenia!      

             Spolu: 30

2. Komplexnosť    Dizajn je vyvážený a v celkovej harmónii. Nechty nie sú zdobené ani riedko ani nie sú  20
    príliš preplnené.

    Použité farby a materiály sa vzájomne dopĺňajú, sú zladené a vhodné k danej téme.  20

    Zvolený štýl a technika sú harmonicky zladené  k danej téme.     20   

              Spolu: 60

3. Stupeň obtiažnosti / zručnosť Nechty sú starostlivo spracované. Práca so štetcom je presná a technicky dokonalá.   20

    Vysoká úroveň spracovania detailov /odtiene, štruktúra, intenzita farby/ je presvedčivá   20
    v prevedení.

    Celková kvalita práce vyvoláva komplexný dojem svojimi mimoriadnymi umeleckými, 
    designovými, technickými schopnosťami a odbornými znalosťami.    20
    
             Spolu: 60

4. Vhodnosť použitia  Vhodnosť použitých materiálov k danej technike zdobenia zodpovedá daným kritériám.    5
    materiálov   Vybrané materiály sú harmonicky zosúladené. 

5. Technická rozmanitosť  Použité techniky poukazujú na škálu možností v tejto oblasti.       5

6. Povrch    Povrch musí byť hladký a pekne kompletne dokončený. Malé 3D prvky ako mozaika   10
    sú povolené /štrasové kamene, drobné perly/

7. Celkový dojem    Umelecké dielo vyvoláva mimoriadny celkový dojem. Štýl a výzor modelu podčiarkujú  10 
    celkový dojem a sú starostlivo zvolené pre danú tému. Rôzne prvky štýlu modelu 
    (make-up, účes, oblečenie) sa navzájom dopĺňajú.

Maximálny počet bodov, ktoré môže udeliť každý porotca je 180.
Možné je udeľovať len celé body.

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín                                www.expocenter.sk  
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
v NAILART TROPHY        
Kvalifikácia na 12. ročník WorldCup NailArt Trophy 2020 v Mníchove

DÔLEŽITÉ PRIPOMIENKY – 2D TECHNIKA

Táto súťaž kombinuje dokonalú technikou s vysokým stupňom kreativity!

1.   Súťažiaci musia byť počas súťaže oblečení v neutrálnych farbách, bez reklamnej potlače. 

2.   Pri súťaži je absolútny zákaz fajčenia, fotografovania, snímania kamerou a používania mobilného telefónu!

3.   Po registrácii, pred začiatkom súťaže máte 30 minút na prípravu stylingu modelu. Počas tejto doby nemôže byť nič čo je súčasťou 
 nail artu aplikované na nechty.   

4.   Modeláž nechtov može byť urobená vopred. Nechty musia byť rovné a hladké. Pokiaľ je potrebná pre Nail Art nadstavba na necht 
 musíte ju vyrobiť priamo na mieste počas súťaže.

5.   Modelované nechty musia byť číre. 

6.   Forma a dĺžka nechtov je ľubovoľná. Forma a dĺžka musí byť rovnaká na všetkých nechtoch. 

7.   Použitú techniku modelovania je možné ľubovoľne zvoliť.

8.   Modelovanie nechtov nie je hodnotené samostatne, ale len ako súčasť nail artu. Modelované nechty, ktoré nie sú dobre urobené je 
 možné hodnotiť s udelením nižšieho počtu bodov.

9.   Počas 3 hodín musí byť všetkých 10 nechtov kreatívne navrhnutých a dokončených.

10.  Všetko čo je na rukách môže byť pripravené vopred a bude to posudzované v rámci celkového dojmu. 

11.  Model a všetky potrebné pracovné materiály si musíte priniesť.

12.  Všetky materiály a pomôcky musia byť vybalené na stole pred začiatkom súťaže. Kufre a tašky musia byť uzavreté po celú dobu súťaže. 
 Ak počas súťaže budete potrebovať nejaké pomôcky z kufra alebo tašky, budú Vám odpočítané body. 

13.  Všetky pracovné materiály pre nail art ako sú perly, korálky, kamienky, perie, látky a i. môžu byť prinesené a aplikované až na súťaži.

14.  Použitie už pripravených, navrhnutých tipov nie je povolené. 
 
15.  Techniky striekania a razítkovania, termo gély a samolepky nie sú povolené.

16.  Elektrické zariadenia na brúsenie nechtov je možné používať len na tvorivú prácu a nie na modelovanie nechtov.

17.  Pozor!  Na priebeh súťaže podľa kritérií bude dohliadať zodpovedná osoba, ktorá môže strhnúť max. 5 bodov:
 - ak začne súťažiaci pracovať na rukách svojej modelky pred začiatkom súťaže /2 body/
 - ak budú na pracovnom stole výrobky, ktoré nepotrebujete k modelovaniu (čistý stôl) /1 bod/
 - ak nechty nebudú kompletne dokončené /1 bod/
 - ak súťažiaci pokračuje v práci aj po ukončení súťaže /1 bod/

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín                                www.expocenter.sk  
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
v NAILART TROPHY        
Kvalifikácia na 12. ročník WorldCup NailArt Trophy 2020 v Mníchove

Kritériá 3D               

1. Kreativita a dizajn  Nechtové umenie by malo byť podľa možnosti čo najkreatívnejšie v rámci danej témy.  10
    
    Téma je spracovaná originálnym a inovatívnym spôsobom.    10
    
    Návrh dodržiava vopred stanovenú tému a prezentuje ju atraktívnym spôsobom.    10
    Daná téma je jasne prezentovaná a vypracovaná a prenáša sa cez všetkých 10 nechtov. 
    Na kreativitu sa nekladú žiadne obmedzenia!      

             Spolu: 30

2. Komplexnosť    Dizajn je vyvážený a v celkovej harmónii. Nechty nie sú zdobené ani riedko ani nie sú  20
    príliš preplnené.

    Použité farby a materiály sa vzájomne dopĺňajú, sú zladené a vhodné k danej téme.  20

    Zvolený štýl a technika sú harmonicky zladené  k danej téme.     20   

              Spolu: 60

3. Stupeň obtiažnosti / zručnosť Nechty sú starostlivo spracované. Práca so štetcom je presná a technicky dokonalá.   20

    3D prvky sú precízne navrhnuté a spracované. Bohatosť detailov je rozmanitá    20
    a vo svojom prevedení výstižná.

    Celková kvalita práce vyvoláva komplexný dojem svojimi mimoriadnymi umeleckými,   20
    designovými, technickými schopnosťami a odbornými znalosťami. Je zakázané použitie 
    vopred pripravených 3D prvkov. Kompletné zdobenie nechtov musí byť urobené 
    až na súťaži.

             Spolu: 60

4. Vhodnosť použitia  Vhodnosť použitých materiálov k danej technike zdobenia zodpovedá daným kritériám.   10
    materiálov   Vybrané materiály sú harmonicky zosúladené. 

5. Technická rozmanitosť  Použité techniky poukazujú na škálu možností v tejto oblasti.      10

6. Celkový dojem    Umelecké dielo vyvoláva mimoriadny celkový dojem. Štýl a výzor modelu podčiarkujú  10 
    celkový dojem a sú starostlivo zvolené pre danú tému. Rôzne prvky štýlu modelu 
    (make-up, účes, oblečenie) sa navzájom dopĺňajú.

Maximálny počet bodov, ktoré môže udeliť každý porotca je 180.
Možné je udeľovať len celé body.

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín                                www.expocenter.sk  
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MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
v NAILART TROPHY    
Kvalifikácia na 12. ročník WorldCup NailArt Trophy 2020 v Mníchove

DÔLEŽITÉ PRIPOMIENKY – 3D TECHNIKA

Táto súťaž kombinuje dokonalú technikou s vysokým stupňom kreativity!

1.    Súťažiaci musia byť počas súťaže oblečení v neutrálnych farbách, bez reklamnej potlače. 

2.    Pri súťaži je absolútny zákaz fajčenia, fotografovania, snímania kamerou a používania mobilného telefónu!

3.    Po registrácii, pred začiatkom súťaže máte 30 minút na prípravu stylingu modelu. Počas tejto doby nemôže byť nič čo je súčasťou 
 nail artu aplikované na nechty.   

4.    Modeláž nechtov može byť urobená vopred. Nechty musia byť rovné a hladké. Pokiaľ je potrebná pre Nail Art nadstavba na necht musíte 
 ju vyrobiť priamo na mieste počas súťaže.

5.    Modelované nechty musia byť číre. 

6.   Forma a dĺžka nechtov je ľubovoľná. 

7.    Použitú techniku modelovania je možné ľubovoľne zvoliť.

8.    Modelovanie nechtov nie je hodnotené samostatne, ale len ako súčasť nail artu. Modelované nechty, ktoré nie sú dobre urobené je 
 možné hodnotiť s udelením nižšieho počtu bodov.

9.    Počas 3 hodín musí byť všetkých 10 nechtov kreatívne navrhnutých a dokončených.

10.  Všetko čo je na rukách môže byť pripravené vopred a bude to posudzované v rámci celkového dojmu. 

11.  Je zakázané použitie vopred pripravených 3D prvkov. Kompletné zdobenie nechtov musí byť urobené až na súťaži.

12.  Model a všetky potrebné pracovné materiály si musíte priniesť.

13.  Všetky materiály a pomôcky musia byť vybalené na stole pred začiatkom súťaže. Kufre a tašky musia byť uzavreté po celú dobu súťaže. 
 Ak počas súťaže budete potrebovať nejaké pomôcky z kufra alebo tašky, budú Vám odpočítané body. 

14.  Všetky pracovné materiály pre nail art ako sú perly, korálky, kamienky, perie, látky a i. môžu byť prinesené a aplikované až na súťaži.

15.  Použitie už pripravených, navrhnutých tipov nie je povolené. 

16.  Techniky striekania a razítkovania, termo gély a samolepky nie sú povolené.

17.  Elektrické zariadenia na brúsenie nechtov je možné používať len na tvorivú prácu a nie na modelovanie nechtov.

18.  Pozor!  Na priebeh súťaže podľa kritérií bude dohliadať zodpovedná osoba, ktorá môže strhnúť max. 5 bodov:
 - ak začne súťažiaci pracovať na rukách svojej modelky pred začiatkom súťaže /2 body/
 - ak budú na pracovnom stole výrobky, ktoré nepotrebujete k modelovaniu (čistý stôl) /1 bod/
 - ak nechty nebudú kompletne dokončené /1 bod/
 - ak súťažiaci pokračuje v práci aj po ukončení súťaže /1 bod

EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40  Trenčín                                www.expocenter.sk  
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