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PODMIENKY 2. ROČNÍKA CHARITATÍVNEHO PROJEKTU
„Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť  
tvoj sen o vlastnom bývaní.“

I. USPORIADATEĽ PROJEKTU
Usporiadateľom projektu “Predveď svoj talent a my ti pomôžeme splniť tvoj sen o vlastnom 
bývaní.“ (ďalej len „Charitatívny projekt“) je spoločnosť Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., 
Bajkalská 30, P. O. Box 48, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004, 
zastúpená:  Ing. Jiří Plíšek, MBA, predseda predstavenstva PSS, a. s.
 Ing. Jozef Plško, vedúci odboru komunikácie PSS, a. s.
 Ing. Martina Múčková, špecialistka komunikácie PSS, a. s. 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sa, vložka 
č. 479/B (ďalej len „usporiadateľ“).

II. POPIS 2. ROČNÍKA PROJEKTU A TERMÍNY JEHO KONANIA
Charitatívny projekt je určený mladým dospelým od 18 do 25 rokov, ktorí bývajú alebo bývali 
v Centrách pre deti a rodiny alebo v domove na polceste na území Slovenskej republiky. Do 
projektu sa môžu prihlásiť osobne, alebo ich odporučí zriadenec zariadenia v ktorom bývajú. 
Podmienkou je plnoletosť a svojprávnosť osoby, ktorá sa zapojí do charitatívneho projektu. 
Koncom marca 2022 zverejní usporiadateľ projektu výzvu k  2. ročníku charitatívneho 
projektu prostredníctvom médií a sociálnych sietí a osloví elektronickou poštou zariadenia 
pre mladých dospelých na Slovensku. 
Úlohou účastníka bude poslať do 6. mája 2022 písomne na adresu usporiadateľa, alebo 
elektronickou poštou na humanita@pss.sk vyplnený formulár, ktorý tvorí prílohu k výzve  
a spolu s prezentáciami / videami reagovať tak na výzvu.
V máji zástupcovia usporiadateľa vyhodnotia všetky doručené projekty a vyberú (v závislosti 
od počtu doručených projektov) 10 projektov, ktoré postupujú do finále. 
Koncom mája 2022 sa uskutoční prezentácia na živo alebo online (v závislosti od pandemickej 
situácie). 
Odborná porota vyberie 3 najkvalitnejšie projekty a určí ich poradie.

III. HODNOTENIE PROJEKTOV
Povinnosťou účastníka je odpovedať na všetkých 6 otázok uvedených vo formulári:
 1. Prečo by si mal práve ty získať podporu?
 2. Opíš svoj talent.
 3. Uveď aspoň 3 kroky, ktoré zrealizuješ v tomto roku na zlepšenie svojho talentu.
 4. Aké sú tvoje životné plány/sny? Čo by si chcel v živote dosiahnuť?
 5. Opíš nám svoj vysnívaný domov.
 6. Ako by si dokázal pomôcť / ako pomáhaš svojim kamarátom v CDR?

Za každú zodpovedanú otázku môže účastník získať max. 5 bodov od každého člena komisie. 
Komisia v zložení:
 – predsedníčka komisie
 – 2 zástupcovia Centier pre deti a rodiny 
 – 1 zástupca Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny
 – 1 zástupca MDV SR
 – zástupcovia PSS



Priložená prezentácia, alebo iné médium môže byť ocenené max. 5 bodmi navyše.
Po odprezentovaní posledného účastníka komisia spočíta udelené body a  určí poradie 
účastníkov od 1 po 10 a viac.
V  prípade získania rovnakého počtu bodov u  viacerých účastníkov, môže dať komisia 
doplňujúce otázky, na základe ktorých sa dohodne na ich poradí. V prípade nerozhodnosti 
v komisii, najviac zaváži hlas predsedu poroty. 

IV. CENY
Cenu do projektu zabezpečuje usporiadateľ. V rámci charitatívneho projektu je možné získať 
v 2. ročníku nasledujúce ceny:
1. miesto  –  založenie stavebného sporenia v tarife môjDOMOV s vkladom 1 800 €
 –  žiadne poplatky pri otvorení a  spravovaní účtu stavebného sporenia počas 

celej doby sporenia
 –  nasporené finančné prostriedky za rok budú zdvojnásobené usporiadateľom 

projektu (max. do 2 800 €)
 –  poradenstvo/mentoring od predsedníčky komisie (do 6 x ročne)
 –  notebook 
2. miesto  –  založenie stavebného sporenia v tarife môjDOMOV s vkladom 1 000 €
 –  žiadne poplatky pri otvorení a  spravovaní účtu stavebného sporenia počas 

celej doby sporenia
 –  nasporené finančné prostriedky za rok budú zdvojnásobené usporiadateľom 

projektu (max. do 2 000 €)
 –  poradenstvo/mentoring od predsedníčky/člena komisie (do 6 x ročne)
 –  notebook
3. miesto  –   založenie stavebného sporenia v tarife môjDOMOV s vkladom 750 €
 –  žiadne poplatky pri otvorení a spravovaní účtu stavebného sporenia
 –  nasporené finančné prostriedky za rok budú zdvojnásobené usporiadateľom 

projektu (max. do 1 500 €)
 –  poradenstvo/mentoring od predsedníčky/člena komisie (do 6 x ročne)
 –  notebook 
Ostatní účastníci projektu získajú možnosť otvorenia účtu stavebného sporenia bez poplatku 
a vedenie účtu do konca roka 2022 bez poplatkov.

V. ODOVZDANIE CIEN
Všetci účastníci budú kontaktovaní začiatkom júna 2022. 
3 najúspešnejší účastníci budú pozvaní do sídla usporiadateľa, kde podpíšu dokumentáciu 
súvisiacu s  projektom a  prevezmú svoje ceny. Ostatní účastníci projektu, ktorí prejavia 
záujem o  založenie stavebného sporenia, informujú elektronickou poštou usporiadateľa 
na adrese humanita@pss.sk o svojom záujme a budú následne kontaktovaní obchodnými 
zástupcami usporiadateľa, ktorí s nimi uzavrú stavebné sporenie. 
Právo na cenu nie je možné previesť na inú osobu. Cenu nie je možné preplatiť v hotovosti, 
predať ani darovať inej osobe. Usporiadateľ je oprávnený jednostranne meniť podmienky 
projektu alebo projekt predčasne zrušiť. Na ceny v projekte nie je právny nárok.
Neprevzatá cena prepadá usporiadateľovi.
Účastníci, ktorí akýmkoľvek spôsobom porušia pravidlá tohto projektu, budú z neho vylúčení.
 
VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Účastník charitatívneho projektu súhlasí s podmienkami projektu a vedome poskytuje svoje 
údaje usporiadateľovi projektu. Informácie, ktoré účastník poskytne, budú použité výhradne 
pre účely tohto projektu. Účastník súhlasí s medializáciou svojej osoby v súvislosti s projektom.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z projektu účastníkov, ktorých aktivita naznačuje 
podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie.
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