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A. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
  

I. 
Charakteristika súťaže 

 

1. “Spoločný domov” je názov celoštátnej súťaže literárnej a audiovizuálnej tvorby autorov 
vo veku od 18 do 30 rokov. 

2. Súťaž je tematicky zameraná na oblasť migrácie s cieľom spoznať príbehy ľudí, ktorých 
sa daná téma týka.  

II. 
Ciele súťaže 

 

1. Hlavným cieľom súťaže je zamerať pozornosť spoločnosti na problematiku migrácie v 
rámci realizácie projektu MIND. 

2. Ďalšími cieľmi sú: 
a) prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti neprofesionálnych 

autorov, 
b) umožniť neprofesionálnym autorom prezentovať svoju tvorbu pred odborníkmi i širokou 

verejnosťou, 
c) vytvárať priestor na získavanie cenných skúseností z oblasti literárnej a audiovizuálnej 

tvorby. 
  

III. 
Riadenie súťaže 

  
Vyhlasovateľ a organizátor: Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“). 
  

B. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE 
I. 

Kolá súťaže 

 
Súťaž má postupový charakter a je dvojkolová: 
a) výberové kolo, 
b) záverečné kolo. 
  

II. 
Súťažné kategórie 

V rámci súťaže sú všetky autorské diela posudzované spoločne v rámci jednej kategórie. 
  

C. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE 
  

I. 
Organizácia súťaže 

1. Vo výberovom kole súťažné príspevky hodnotia zamestnanci projektu MIND, ktorí 
navrhujú postupujúce práce. 

2. V záverečnom kole určuje víťazné príspevky odborná porota. 
3. V prípade nedostatočnej kvality zaslaných súťažných príspevkov si organizátori 

vyhradzujú právo neobsadiť víťazné miesta. 
 

  
II. 

Podmienky pre súťažiacich 

1. Do súťaže sa môže prihlásiť každý autor vo veku od 18 do 30 rokov. 



2. Jeden autor môže poslať do súťaže najviac 1 literárnu prácu alebo jedno 1 audiovizuálnu 
prácu. 

3. Termín doručenia práce: najneskôr do 31.10.2019, do 23:59 hod. Za doručenú sa 
považuje práca elektronicky načas zaslaná na mailovú adresu mind@charita.sk 
Literárne dielo – esej 
a) rozsah príspevku sa musí pohybovať v rozmedzí min. 2 - max. 5 normostrán 

(normostrana je 1800 znakov vrátane medzier) 
b) Práca musí byť napísaná v slovenskom jazyku. 

 Audiovizuálne dielo – video 

a) Súťažné práce nemôžu presiahnuť celkovú dĺžku 3 minúty a musia byť nahraté vo 
FullHD kvalite. 

b) Akceptujú sa súťažné práce zaslané elektronicky (priamo alebo prostredníctvom 
neverejného linku) do 31.10.2019, 23:59 hod. na mailovú adresu mind@charita.sk. 

c) Súťažné práce musia byť nahraté alebo titulkované v slovenskom jazyku a autori 
nesmú súťažné práce do vyhlásenia výsledkov súťaže nikde publikovať ani prihlásiť do 
inej súťaže. 

  
D. ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE 

  
I. 

Porota 

1. Výberové kolo – výberovú porotu tvoria zamestnanci projektu MIND. 
2. Záverečné kolo – hlavnú porotu tvoria členovia umeleckej a akademickej obce a predsedá 

jej Ing. Erich Hulman, generálny sekretár SKCH: 
          
         

II. 
Hodnotenie súťaže 

1. Hodnotenie prebieha v dvoch kolách. 
2. Vo výberovom kole porota vyberie zo všetkých doručených prác max. 10  postupujúcich. 
3. V záverečnom kole hlavná porota urči poradie na 1., 2., 3, mieste. 
  

III. 
Ceny 

1. Cena za 1. miesto: exkurzia do Iraku v trvaní 5 dní, s cieľom spoznať regióny a miesta, 
kde realizuje svoje projekty SKCH (zahŕňa spiatočnú letenku Viedeň – Erbil - Viedeň, 
ubytovanie v hoteli, náklady na lokálnu dopravu, plnú penziu, slovenského sprievodcu), 

2. Cena za 2. miesto: cestovné náklady a ubytovanie na 1 noc pre 2 osoby v hoteli Magdas, 
Viedeň, 

3. Cena za 3. miesto: darčekový balíček od SKCH. 
  

IV. 
Výsledky súťaže 

1. Vyhodnotenie súťažných prác sa uskutoční do 29.11.2019. Víťazi (1. – 3. miesto) budú 
kontaktovaní do 3 dní telefonicky alebo prostredníctvom emailu, pričom k zverejneniu 
výsledkov na webe cojedomov.sk dôjde najneskôr 02.12.2019. 

2. Odovzdávanie cien  (1. – 3. miesto) sa uskutoční najneskôr do 30 dní od oznámenia 
výsledkov súťaže. 

  
 
 

 
E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 



  

1. Propozície nadobúdajú účinnosť dňa 20.06.2019, ktorý sa považuje za oficiálny začiatok 
súťaže. 

2. Prípadné zmeny, doplnenia a spresnenia propozícií vydáva SKCH. 
3. V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusí 

byť literárne dielo a audiovizuálne dielo prijaté do súťaže, alebo môže byť zo súťaže 
vyradené. 

4. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky 
práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva 
tretích osôb. 

5. Súťažiaci udeľuje prihlásením do súťaže SKCH licenciu v neobmedzenom územnom či 
vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na 
tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, 
sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu 
bezodplatne a na účely propagácie súťaže “Spoločný domov” a SKCH. 

6. Cena predstavuje pre víťaza – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) 
zákona č. 595/2003 Z .z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom 
zdaňovacom období, v ktorom je cena víťazovi odovzdaná. Od dane z príjmov je 
oslobodená výhra do výšky 350,00 eur za jednu výhru podľa § 9 ods. 2 písm. m) zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V rozsahu, v ktorom cena podlieha zdaneniu bude 
víťaz – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 
14%. Cena sa v prípade víťaza – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na 
výpočet odvodov na sociálne poistenie. Pre viac detailov týkajúcich sa informácií o 
zdanení eventuálnej výhry kontaktujte pracovníkov SKCH zamestnaných na projekte 
MIND. 

7. O výške ceny bude usporiadateľ víťaza informovať v zmysle platného zákona. Informácia 
k zdaneniu ceny a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri 
podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je 
potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu. 

8. Zaslaním súťažného príspevku autor prijíma všetky podmienky uvedené v týchto 
províziách. 

  
F. KONTAKT 

  
Slovenská katolícka charita 
Kapitulská 18 
814 15 Bratislava 

 
V prípade nejasností kontaktujte: 
marinova@charita.sk 
+421 910 852 167 
 
 

V Bratislave dňa 11.06.2019 


