
ŠTATÚT SÚŤAŽE 
 
Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže s E-bookom “Žijem 
svoje poslanie” (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa 
súťaže www.mymission.sk a facebookovej stránke My Mission (ďalej len 
„štatút“). 

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

II. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 
 
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba od 18 rokov s trvalým alebo 
dlhodobým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky (ďalej aj 
ako „súťažiaci“). 

2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere 
obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným 
právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach 
súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie 
a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže a ani osoby 
blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 
116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

Obchodné meno: My Mission s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Malogyňovská 80/39, Gyňov

IČO: 54 858 984

DIČ: 2121807468

(ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

http://www.mymission.sk


Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto 
osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude 
následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle 
týchto pravidiel súťaže. 

3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a 
pravidlami tejto súťaže. 

III. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE 

1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže. 
Konkrétne predaj e-booku “Tajomstvo životného poslania”. 

2. Predmetom súťaže je zakúpenie E-booku v predpredajnej lehote od 
9.4.2023 do 9.12.2023 a splnenie pravidiel súťaže opísaných v bode V. tohto 
štatútu. Splnením podmienok súťaže sa účastník súťaže dostáva do losovania 
o ceny, podrobne popísnaé v bode VI. tohto štatútu. 

IV. LEHOTA SÚŤAŽE 

Súťaž trvá odo dňa 9.4.2023 od 00:01 hod. do dňa 9.12.2023 do 12:00 hod.. 
Najneskôr do dňa 9.12.2023 do 10:00 hod. Vrátane, je možné sa zapojiť do 
súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte. 

V. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky podmienky v bode II. tohto 
štatútu a zároveň nasledovné podmienky účasti v súťaži: 



1. Zakúpi si e-book “Tajomstvo životného poslania” v predpredaji za 
zvýhodnenú cenu 15 EUR na www.mymission.sk a číslo jeho faktúry sa 
okamžite odstáva do zlosovania o súťažné ceny. 

2. Sleduje stránku My Mission na Facebooku - https://
www.facebook.com/profile.php?id=100064726809216 

3. Zazdieľa VEREJNE súťažný príspevok o vyhlásení súťaže zo stránky My 
Mission na Facebooku. 

4. Do komentára pod príspevkom: 
- označí troch facebook priateľov, ktorých by mohla táto súťaž osloviť, 
- napíše, ktorú z výherných cien by rád radi získal. 

5. Do Súťaže bude každý Súťažiaci zaradený podľa čísla jeho faktúry. 
6. Pri žrebovaní o výherné ceny Súťaže sa určia náhodným žrebovaním 

spomedzi Súťažiacich víťazi a dvaja náhradníci. 
7. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže. 
8. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom 

zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého 
by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži. 

9. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v 
zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok 
na cenu 

10. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude 
spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska 
žiadna osoba. 

11. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť 
Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky. 

VI. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE 

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: 

http://www.mymission.sk
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064726809216
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064726809216


• APPLE MACBOOK AIR 13" M1 256GB - vo farbe akú si výherca 
vyberie (ďalej len „hlavná cena“), 

• Apple iPhone 14 Pro 128GB - vo farbe akú si výherca vyberie (ďalej 
len „cena č. 2“), 

• Inteligentné hodinky Apple Watch Series 8 GPS - vo farbe akú si 
výherca vyberie (ďalej len „cena č. 3“). 

• Víkendový pobyt pre dve osoby v Grand hotely Permon**** all 
inclusive v Podbanskom 
(ďalej len „cena č. 4“). 

(hlavná cena, cena č. 2, cena č. 3 a cena č. 4 ďalej spolu aj ako „ceny“) 

V prípade, že sa v trvaní súťaže do súťaže zapojí 25 000 súťažiacich 
a viac, vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje výherné ceny znásobiť 5x.  

2. Hodnota hlavnej ceny je 1 059,- EUR (slovom: tisícpäťdesiatdeväť eur). 
3. Hodnota ceny č. 2 je 1 299,- EUR (slovom: tisícdvestodeväťdesiatdeväť  
eur). 
4. Hodnota ceny č. 3 je 469,- EUR (slovom: štyristošesťdesiatdeväť eur). 
5. Hodnota ceny č. 4 je od 280,- EUR do 324,- EUR (slovom: od 
dvestoosemdesiat eur do tristodvadsaťštyri eur), podľa aktuálneho cenníka 
hotela. 
5. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom 
znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: 
tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na 
verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení v platnom znení. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v  znení 
neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry 
podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky 
ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne   vzťahovať na 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20170201
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20170601
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20170601


nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom. 
 
VII. ŽREBOVANIE A OCENENIE 

1. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na súťaži v 
zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať v 
deň skončenia súťaže v zmysle Článku III. A IV. štatútu, t. j. dňa 9.12. 2023  o 
12:00 naživo v skupine My Mission na Facebooku. 
2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie 
výhercov vykonajú traja nezávyslí hostia vyhlasovateľa súťaže. 
3. Vyžrebovaní bude jeden výherca hlavnej ceny, jeden výherca ceny č. 2 , 
jeden výherca ceny č. 3 a jedn výherca ceny č. 4. Každý súťažiaci bude 
zaradený do žrebovania o ceny len raz. V prípade, že sa v trvaní súťaže do 
súťaže zapojí 25 000 súťažiacich a viac, vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje 
výherné ceny znásobiť 5x a vyžrebovať ďalších štyroch výhercov z každej ceny. 
4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že 
vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených 
týmto štatútom. 
5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky alebo e-mailom o 
výhre ceny priamo v živom vysielaní. Odovzdanie cien sa uskutoční na meste 
a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom. 
6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu 
odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto 
štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k 
tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny 
alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v 
zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže. 
7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou 
cestou. 



8. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude 
dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je 
písomná. 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný 
súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté 
identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, 
spoločnosť, telefónny kontakt) ako aj so spracovaním údajov 

◦ za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže 
a po jej skončení, 

◦ pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže, 

◦ pre zasielanie obchodnej a  marketingovej komunikácie ako sú 
informácie o Organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných 
tretích osobách. 

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením 
doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@mymission.sk. 

3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k 
osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných 
údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení. 

4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník 
súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za 
nepravdivosť týchto údajov. 

5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so 
spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi 
riadne výhru odovzdať. 



6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie 
povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v 
informačných systémoch. 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba 
nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie 
sa súťaže zúčastniť. 
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút alebo aj 
odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu 
alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke alebo 
na facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže. 
3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo 
ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto 
nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu II. tohto štatútu. 
4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom 
alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. 
5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, 
odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená. 

V Gyňove 8.3.2023

Vyhlasovateľ súťaže: My Mission s.r.o.


