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Štatút Vianočnej súťaže s CAPITAL MARKETS, o.c.p.,  a.s. (ďalej len „Štatút“) je dokument, 

ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vyhlásenej podľa § 847 a nasl. zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

 

I. Vyhlasovateľ súťaže  

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. 

Pribinova 6, Bratislava 811 09 

IČO: 36 853 054  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka č. 4295/B 

(ďalej len „Vyhlasovateľ“) 

 

II. Trvanie súťaže 

Súťaž sa uskutoční od 26.10.2020 do 21.12.2020. 

 

III. Účastníci súťaže 

A) Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej 

a Českej republiky, ktorá najneskôr ku dňu vyhlásenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov, 

fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba (ďalej len „Účastník súťaže“). 

 

B) Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v čase 

vyhlásenia súťaže u Vyhlasovateľa otvorený ETF účet. (ďalej len „Klient Vyhlasovateľa“). 

 

C) Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom 

pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek 

nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: 

príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. 

  

D) Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore 

s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom 

do mechanizmu súťažnej hry. 

 

IV. Pravidlá súťaže  

A) Súťažiaci 

1. Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži 

podľa článku III, a ktorí si v období od vyhlásenia súťaže najneskôr do polnoci 
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21.12.2020 založili u Vyhlasovateľa na platforme www.mnyman.eu ETF účet 

v produkte ETF portfólio. Založenie účtu znamená zaslanie potrebných dokladov 

v zmysle AML legislatívy, vyplnenie Testu investora, podpis Zmluvy o riadení portfólia 

ETF a zaslanie platby v stanovenej výške (ďalej len „účet“). 

 

2. Do súťaže bude zaradený Klient Vyhlasovateľa, ktorý v období od vyhlásenia súťaže 

najneskôr do polnoci 21.12.2020 odporučí prostredníctvom platformy 

www.mnyman.eu svojich priateľov, známych ktorí si v uvedenom termíne otvoria 

u Vyhlasovateľa účet. Klient je oprávnený uviesť na platforme len takú emailovú 

adresu, na ktorej zverejnenie dostal súhlas zo strany dotknutej osoby. 

 

B) Výhra v súťaži 

1. cena – 500 Eur na účet Klienta otvorený u Vyhlasovateľa  

2. cena – 300 Eur na účet Klienta otvorený u Vyhlasovateľa 

3. cena – 200 Eur na účet Klienta otvorený u Vyhlasovateľa 

4. cena – odpustenie ročného poplatku za správu účtu Klienta 

5. cena – odpustenie pol-ročného poplatku za správu účtu Klienta 

Jeden súťažiaci môže vyhrať len raz. Po vylosovaní súťažiaceho je súťažiaci vyradený 

z ďalšieho losovania.  

C) Priebeh losovania 

Losovanie uskutoční Vyhlasovateľ prostredníctvom náhodného generátora čísel on-line. 

Klienti môžu byť pri losovaní prostredníctvom Webináru, ktorý sa uskutoční v týždni 

ukončenia súťaže. Všetci zapojení súťažiaci budú riadne a včas o dátume a čase konania 

Webináru informovaní prostredníctvom e-mailu minimálne 3 dni vopred.  

D) Oboznámenie o výhre 

Vyhodnotenie splnenia podmienok stanovených v tomto štatúte a vyhlásenie výhercov 

prebehne okamžite po skončení losovania uskutočneným Vyhlasovateľom.  

 

V. Spôsob odovzdania výhry 

Výhra bude odovzdaná výhercom zo strany Vyhlasovateľa v lehote 5 pracovných dní odo dňa 

oboznámenia o výhre v súťaži podľa písmena D) článku IV. Štatútu. 

 

VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov 

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.capitalmarkets.sk/o-

nas/licencie-a-regulacie/. 

http://www.mnyman.eu/
http://www.mnyman.eu/
https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/
https://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/
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Na účely zabezpečenia priebehu súťaže a určenia výhercov, je oprávneným záujmom 

Vyhlasovateľa spracúvať osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa, 

telefónne číslo, e-mailová adresa a obligatórne vyžadované údaje potrebné na otvorenie účtu.  

VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťaže alebo odvolať súťaž 

A) Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž: 

Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu 

hrozila škoda alebo na základe vyššej moci. 

B) Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:  

Na účinnú zmenu Štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ 

zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke https://www.mnyman.eu/.    

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

A) Štatút súťaže nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže 

na stránke https://www.mnyman.eu/.  

B) Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov 

súťaže a bankového tajomstva v zmysle platných právnych predpisov. 

C) Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu. 

D) Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom 

a účelom najbližšie.  

E) V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli 

v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť 

vzájomnými rokovaniami a dohodou.  

F) Štatút je k dispozícií na stránke https://www.mnyman.eu/.  

G) Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel 

súťaže.  

 

V Bratislave dňa 26.10.2020 

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. 

https://www.mnyman.eu/
https://www.mnyman.eu/
https://www.mnyman.eu/

