Štatút súťaže „25 rokov s Profesia.sk“
Tento štatút upravuje podmienky realizovania súťaže vyhlásenej pod názvom „Narodeninová súťaž 25 rokov s Profesia.sk“ a je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže
(ďalej len „Štatút“).
I. Organizátor súťaže
1. Organizátorom súťaže je Profesia, s.r.o. so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO:
358 008 61 (ďalej len "Profesia" alebo „Organizátor“).
II. Trvanie súťaže
1. Záujemcovia majú možnosť sa podľa tohto Štatútu zapojiť do súťaže v období: od 18.
5. 2022 do 30. 6. 2022
III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá najneskôr ku dňu vyhlásenia
súťaže v zmysle článku II. Štatútu dovŕšila vek 18 rokov.
2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom
pracovnému pomeru k Organizátorovi, a zároveň sa priamo podieľajú na akejkoľvek z
nasledovných činností súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže:
príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov
súťaže.
3. Ak sa preukáže, že osoba používajúca benefity z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2.
článku III. Štatútu alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami
účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola
vyžrebovaná ako ďalšia v poradí.
IV. Pravidlá súťaže
1. Podmienkou účasti v súťaži je, aby účastník súťaže odoslal svoju odpoveď na otázku Ako si
spomínate na svoje prvé hľadanie práce prostredníctvom súťažného formulára na webstránke
https://www.profesia25.sk.
2. Každý súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže iba raz.
4. Žrebovanie prebehne dňa 1. 7. 2022 za dozoru 2 náhodne vybraných a nezávislých
pracovníkov Organizátora.
5. Víťazov súťaže Organizátor kontaktuje prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú
súťažiaci zadal v súťažnom formulári na webstránke www.profesia25.sk. Organizátor požiada výhercu
o oznámenie údajov meno, priezvisko, telefónne číslo a adresu trvalého pobytu alebo kontaktnú
adresu.

6. Uzávierka súťaže pre účastníkov súťaže je dňa 30. júna 2022 23:59. Do súťaže budú
zaradení len tí účastníci súťaže, ktorí riadne a včas splnili všetky podmienky účasti v
súťaži podľa tohto Štatútu.
V. Výhry v súťaži
1. Výhrou v súťaži sú:
1. cena 1x Nintendo Switch pre 1 výhercu
2. cena 2x fotoaparát Polaroid pre 2 výhercov
3. cena 3x darčeková poukážka na nákup tenisiek Novesta v hodnote 70 € pre 3 výhercov
4. cena 4x Retro konzola Nintendo pre 4 výhercov
5. cena 5x Hra Ako to bolo kedysi pre 5 výhercov
2. Organizátor informuje výhercu o výhre najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa
ukončenia súťaže.
3. Organizátor si vyhradzuje právo výhru výhercovi neodovzdať, alebo odobrať v prípade,
že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.
4. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1
písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v
hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z
príjmov oslobodená od dane.
VI. Právo Organizátora zmeniť Štatút súťaže alebo odvolať súťaž
1. Organizátor má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž z vážnych objektívnych
dôvodov, najmä v prípadoch, ak by mu hrozil vznik nepredvídanej škody.
2. Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby
Organizátor zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní súťaže na stránke
www.profesia25.sk alebo https://www.facebook.com/profesia/.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Tento Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia
súťaže tj. dňa 18. mája 2022.
2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, svojou účasťou vyjadrujú svoj súhlas s podmienkami
súťaže v znení tohto Štatútu.
3. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich
sa výkladu tohto Štatútu, Organizátor vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu

nejasností v Štatúte.
4. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa používajú príslušné ustanovenia
zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, najmä ktoré sú svojím
obsahom a účelom najbližšie. Na túto súťaž sa nevzťahujú ustanovenia zákona č.
171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výhry zo
súťaže v súlade s § 845 Občianskeho zákonníka nemožno vymáhať.
5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vzniknú v
súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť
vzájomnými rokovaniami a dohodou.
7. Každý účastník má právo nahliadnuť do tohto Štatútu a požiadať o jeho kópiu. Štatút je
k dispozícii na stránke https://public.profesia.sk/documents/statuty/statut-sutaze-vytvor-si-ceveckona-profesii.pdf
V Bratislave, dňa 18. 5. 2022
Profesia, spol. s r.o.

