
Pravidlá a podmienky súťaže – Vianočná súťaž  

  

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky Vianočnej súťaže (ďalej len „súťaž“). Vo 

vzťahu k Slovenskej republike platia tieto pravidlá a podmienky v maximálnom rozsahu 

povolenom právom Slovenskej republiky. 

1. Usporiadateľ súťaže 

GORENJE spol. s r.o., so sídlom Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 

40612244, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súde v Prahe, oddiel C, vložka 

2627 (ďalej len „vyhlasovateľ“). 

2. Organizátor súťaže 

WMC Praha, a.s., so sídlom Plynární 1617/10, Praha 7 – Holešovice, 170 00, IČO: 26509954, 

zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7532 

(ďalej len „organizátor“). 

3. Miesto konania a obdobie trvania súťaže 

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 

Obdobie trvania súťaže je stanovené od 1. 11. 2022 od 13:00:00 hod. do  25. 11. 2022 
12:59:59 hod. (ďalej len obdobie trvania súťaže“). 

 

Súťaž je na účely svojho vyhodnotenia rozdelená do 24 samostatných súťažných dní, keď 
každý súťažný deň trvá 24 hodín  (ďalej len „súťažný deň“), s tým, že súťažný deň sa začína 
vždy v daný súťažný deň o 13:00:00 hod. okamihom zverejnenia súťažného postu na 
sociálnej sieti Facebook na profile MORA Slovensko, dostupného na adrese  

https://www.facebook.com/mora.sr (ďalej len „profil MORA Slovensko“) vyzývajúcim 
na zapojenie sa do súťaže pre daný súťažný deň (ďalej tiež ako „súťažný príspevok“) a je 
ukončená nasledujúci kalendárny deň o 12:59:59 hod. 

4. Podmienky účasti 

Na súťaži sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby s adresou na doručovanie na území Slovenskej 

republiky (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu na súťaži zúčastniť 

iba s predchádzajúcim súhlasom svojho zákonného zástupcu (tento súhlas je súťažiaci 

povinný kedykoľvek na vyzvanie organizátora preukázať a doložiť, a to najneskôr do 5 

pracovných dní od odoslania výzvy).  

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci vyhlasovateľa a organizátora a prípadných ďalších 

spoločností podieľajúcich sa na zabezpečení súťaže a osoby k vyššie uvedeným osobám vo 

vzťahu osoby blízkej. 

Podmienkou účasti na súťaži nie je nákup tovaru alebo služieb či zaplatenie akéhokoľvek 

iného vkladu. 

5. Priebeh súťaže 

Súťaž prebieha výhradne prostredníctvom profilu MORA Slovensko. 

https://www.facebook.com/mora.cz/
https://www.facebook.com/mora.sr


Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v období konania súťaže, resp. v príslušný súťažný deň 
v čase platnosti príslušného súťažného príspevku na profile MORA Slovensko nahrá/vloží 
svoj súťažný komentár so svojou odpoveďou na súťažnú úlohu položenú v súťažnom 
príspevku (ďalej len „súťažný komentár). 

Pozor, každý súťažný deň sa vkladá nový súťažný post, nie je možné sa na akcii zúčastniť 
v inom ako príslušnom súťažnom dni so svojím komentárom na súťažný post zverejnený pre 
ten daný súťažný deň. Pozor, každý súťažný deň o 13.00 hod. sa súťažný príspevok mení!  

Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže súťažné komentáre 
súťažiaceho, ktoré nesplnia podmienky súťaže. 

Nasledujúci pracovný deň po ukončení príslušného súťažného dňa budú zo 

všetkých súťažných komentárov vložených do súťaže v príslušný súťažný deň, za 

ktorý sa žrebuje, organizátorom vyžrebovaní výhercovia (počet výhercov 

zodpovedá počtu výhier vložených do súťaže pre príslušný súťažný deň (pozri 

článok 6 pravidiel)  (ďalej tiež ako „výhercovia“). 

Výherca bude následne do 3 pracovných dní kontaktovaný prostredníctvom facebookovej 

súkromnej správy z profilu MORA Slovensko na svoj profil (ďalej len „oznámenie 

o výhre“). 

Podmienkou na získanie výhry je, aby vybraný súťažiaci zaslal formou odpovede na 

oznámenie o výhre, resp. do súkromnej správy adresovanej profilu MORA Slovensko: svoje 

meno, priezvisko, telefónne číslo a adresu na území Slovenskej republiky na zaslanie výhry, a 

to do 24 hodín od zaslania oznámenia o výhre. 

Výherca bude o výhre a ďalšom postupe odovzdania výhry informovaný prostredníctvom 

súkromnej správy z profilu MORA Slovensko do 3 dní od potvrdenia výhry. 

Výhra bude súťažiacemu odoslaná najneskôr do 60 dní po potvrdení výhry prostredníctvom 

Českej pošty a na adresu udanú v odpovednej správe. Vyhlasovateľ zasiela výhry iba na 

územie Slovenskej republiky, ak sa nedohodne v konkrétnom prípade vopred s výhercom 

inak. Odovzdanie výhry bude podmienené podpísaním odovzdávacieho protokolu. 

Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za to, že si výherca neprečíta správu zaslanú 

organizátorom a nestihne reagovať v stanovenom termíne v nej uvedenom. Vyhlasovateľ ani 

organizátor nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré si výherca neprečítal správu od 

organizátora alebo nekontaktoval organizátora (resp. profil MORA Slovensko), pokiaľ tieto 

dôvody nespočívajú na strane organizátora. 

Organizátor sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť dva pokusy o zaslanie oznámenia 

o výhre. Ak budú pokusy neúspešné a/alebo výherca nebude v lehote uvedenej v správe, 

ktorú organizátor odoslal výhercovi ako oznámenie o výhre, kontaktovať organizátora, je 

organizátor oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry. 

Organizátor ani vyhlasovať súťaže nenesú akúkoľvek zodpovednosť za nedoručenie výhier, za 

ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy. 

 

Do súťaže nebudú zaradené súťažné komentáre, ktoré neobsahujú odpoveď na položenú 

súťažnú otázku, zároveň do súťaže nebudú zaradené súťažné komentáre nespĺňajúce pravidlá 

tejto súťaže – napr. odporujúce dobrým mravom, sú podľa rozhodnutí organizátora či 

vyhlasovateľa z akéhokoľvek dôvodu nevhodné (vulgárnosť, neetickosť, sexuálny podtext 



a pod.), odporujú pravidlám sociálnej siete Facebook, ale aj súťažné komentáre obsahujúce 

výrobky konkurencie či komentáre inak nezodpovedajúce duchu a povahe súťaže.   

 

Zverejnením svojho súťažného komentára pod daný súťažný príspevok súťažiaci súhlasí 

s týmito pravidlami súťaže a so zapojením sa do súťaže, potvrdzuje (prípadne udeľuje) 

vyhlasovateľovi svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podľa týchto pravidiel použitím 

svojho súťažného komentára a prípadným použitím jeho podobizne a prejavov osobnej 

povahy pri podmienkach uvedených nižšie v týchto pravidlách. 

 

Súťažiaci sa zverejnením svojho súťažného komentára v súťaži zaväzuje kedykoľvek na 

základe predchádzajúcej žiadosti vyhlasovateľa preukázať: písomným čestným vyhlásením, 

že súťažný komentár ním zaradený do súťaže vytvoril osobne a že má neobmedzené práva 

poskytovať ďalším osobám právo na ich použitie všetkými spôsobmi v neobmedzenom 

rozsahu; písomným výslovným súhlasom osoby či všetkých osôb zachytených v súťažnom 

komentári účastníkom zaradeným do súťaže, že súhlasí so zachytením svojej osoby v tomto 

súťažnom komentári, so zaradením súťažného komentára do tejto súťaže a že súhlasí so 

zverejnením súťažného komentára v neobmedzenom rozsahu podľa ustanovení týchto 

pravidiel. V prípade, že súťažiaci toto nesplní, je vyhlasovateľ oprávnený súťažiaceho a jeho 

súťažný komentár bez náhrady s konečnou platnosťou vyradiť zo súťaže. 

 

Každý jednotlivý súťažiaci sa smie na súťaži zúčastniť iba s jedným autentickým profilom na 

sociálnej sieti Facebook, spĺňajúcim podmienky sociálnej siete Facebook. V prípade 

porušenia tohto ustanovenia bude súťažiaci (a všetky ním do súťaže zaslané súťažné 

komentáre) zo súťaže bez náhrady vyradený. 

 

6. Výhra v súťaži 

Vyžrebovaní výhercovia v prípade splnenia pravidiel súťaže získajú 

v príslušnom súťažnom dni nasledujúce výhry: 

Súťažný deň začínajúci sa o 13.00 hod. dňa:  

1. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Súprava riadu PROFESSIONAL – 8 dielov zn. 

MORA 

2. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Kniha Príbehy slávnych značiek 

3. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Rúra zn. MORA VT 354 DXB 

4. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Kapsuly Finish 

5. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Mikrovlnná rúra zn. MORA MT 321 S 

6. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Mikina MORA 

7. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Múka 10 kg zn. Babičkina voľba 

8. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Cyklistické dresy detské 

9. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Umývačka riadu zn. MORA IM 656 

10. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Kniha Príbehy slávnych značiek 



11. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Adventný kalendár MORA 

12. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Kniha Príbehy slávnych značiek 

13. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Zástera MORA 

14. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Mikina MORA 

15. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Zátkove cestoviny 5 balení  

16. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Varná doska zn. MORA VDIT 651 X 

17. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Zástera MORA 

18. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Múka 10 kg zn. Babičkina voľba 

19. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Mikrovlnná rúra zn. MORA 

20. novembra – 3 výhercovia vyhrávajú výhru: Vak MORA 

21. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Adventný kalendár MORA  

22. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Mikrovlnná rúra zn. MORA MT 321 S 

23. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Kniha Príbehy slávnych značiek 

24. novembra – 1 výherca vyhráva výhru: Súprava riadu PROFESSIONAL – 8 dielov zn. 

MORA 

 

Vyhlasovateľ s organizátorom si týmto vyhradzujú právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto 

pravidlách nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov 

nespočívajúcich na strane vyhlasovateľa a/alebo organizátora nebude možné sľúbenú výhru 

zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia. 

Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je 

možné preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry 

prepadajú vyhlasovateľovi. 

Výherca, ktorý si výhru neprevezme alebo sa nedostaví na prevzatie výhry v čase 

dohodnutom s organizátorom súťaže a/alebo ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti 

na súťaži stanovených v týchto pravidlách, stráca na výhru nárok. 

Vyhlasovateľ a organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek ujmu spôsobenú 

v súvislosti s účasťou na súťaži či v súvislosti s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na 

výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi. Výhercom nevzniká 

právo výhry reklamovať, ak nebude pre jednotlivý prípad výslovne dohodnuté inak. 

 

7. Osobné údaje 

Vyhlasovateľ spracováva údaje súťažiaceho v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä 

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb v spojení sa spracovaním osobných údajov (tzv. GDPR). 

Účasťou na súťaži súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že s cieľom zapojenia sa do 

súťaže budú spracované jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne prezývka na 



sociálnej sieti Facebook, profilová fotografia a osobné údaje súťažiaceho zachytené na 

súťažnej fotografii (t. j. podoba a prejavy osobnej povahy súťažiaceho zachytené na súťažnej 

fotografii), a to počas trvania súťaže. Po ukončení súťaže nebudú osobné údaje súťažiaceho 

ďalej spracované, s výnimkou ich stáleho zverejnenia na profile MORA Slovensko bez 

akejkoľvek mediálnej podpory – toto spracovanie osobných údajov môže súťažiaci 

kedykoľvek ukončiť tak, že príslušný súťažný komentár odstráni. 

Účasťou na súťaži súťažiaci, ktorý bude vyhodnotený ako výherca súťaže, berie na vedomie 

a súhlasí s tým, že s cieľom preverenia jeho platnej účasti na súťaži, informovania o priebehu 

súťaže a odovzdaní výhry budú spracované jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, 

telefónne číslo a adresa na zaslanie výhry, a to počas trvania súťaže a 3 roky po jej ukončení. 

Prevádzkovateľom osobných údajov súťažiacich je vyhlasovateľ, resp. spoločnosť: GORENJE 

spol. s r.o., so sídlom Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 40612244, ktorý 

bude spracovávať osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa – organizátora v súlade 

s relevantnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Spracovanie osobných 

údajov môžu vykonávať aj ďalší sprostredkovatelia, najmä poskytovatelia spracovateľských 

programov, doručovacích služieb, služieb a aplikácií. 

Osobné údaje súťažiacich sú uchovávané na zabezpečených serveroch organizátora v IT 

systémoch na Slovensku. Organizátor sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť údajov súťažiacich. Aby 

organizátor zabránil neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému zverejneniu osobných 

údajov, zaviedol vhodné fyzické, elektronické a procesné postupy na ochranu a zabezpečenie 

týchto osobných údajov. Osobné údaje nebudú odovzdávané mimo priestoru Európskeho 

hospodárstva. 

Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov súťažiacich a výhercov je súhlas 

účastníka a oprávnený záujem organizátora a vyhlasovateľa na usporiadaní súťaže 

a odovzdaní výhry. 

Súťažiaci a výherca má právo: 

- požadovať informácie o spracovávaní osobných údajov, 

- na prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, 

- na opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, 

- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov, 

- obrátiť sa na organizátora, vyhlasovateľa alebo dozorný Úrad na ochranu osobných 

údajov na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www.uoou.cz, v prípade 

podozrenia z porušenia svojich práv. 

  

S vyššie uvedenými požiadavkami sa súťažiaci a výherca môže obrátiť na vyhlasovateľa 

zaslaním súkromnej správy vyhlasovateľovi cez Facebook alebo osobne na adrese 

Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4 – Michle. 

 

Účasťou na súťaži udeľuje súťažiaci súhlas s tým, že je vyhlasovateľ v súvislosti s odovzdaním 

výhry, pokiaľ sa súťažiaci stane výhercom, oprávnený bezplatne vyhotovovať a zverejňovať 

obrazové, zvukové či obrazovo-zvukové záznamy jeho osoby, jeho prejavov osobnej povahy 

(video, fotografia, písmo, hlas a pod.) vrátane zverejnenia osobných údajov výhercu 

v rozsahu meno, priezvisko a názov obce v oznamovacích prostriedkoch, na internete alebo 



v propagačných materiáloch a na produktoch vyhlasovateľa, a to najmenej počas jedného (1) 

roka odo dňa vyhotovenia týchto záznamov.  

 

8. Autorské práva 

Pre prípad, že súťažný komentár bude napĺňať znaky autorského diela podľa §2 zákona č. 
121/2000 Zb., autorského zákona, udeľuje súťažiaci odoslaním súťažného komentára k 
okamihu zverejnenia súťažného komentára vyhlasovateľovi a organizátorovi bezplatnú, 
nevýhradnú, prevoditeľnú, ďalej licencovateľnú, časovo a územne neobmedzenú, licenciu na 
použitie takého diela všetkými známymi spôsobmi použitia, v pôvodnej alebo iným 
spracovanej či inak zmenenej podobe, samostatne alebo v súbore alebo v spojení s iným 
dielom či prvkami, predovšetkým na propagáciu vyhlasovateľa. 

Licencia je udelená ako bezodplatná. Vyhlasovateľ a organizátor nie sú povinní uvádzať pri 
použití súťažnej fotografie meno autora a nie sú povinní licenciu využiť. 

Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, že v prípade, keď súťažný komentár neobsahuje osobné údaje 

účastníka či inej osoby, môže vyhlasovateľ oprávnenie tvoriace súčasť licencie celkom alebo 

sčasti poskytnúť tretej osobe. Vyhlasovateľ nie je povinný udelenú licenciu využiť. Súťažiaci 

ďalej výslovne udeľuje zvolenie s tým, že vyhlasovateľ je oprávnený súťažný komentár 

upravovať či inak doň zasahovať, používať na vytvorenie ďalších diel, zaradiť do iného diela, 

to všetko platí aj pre názov či označenie súťažného komentára.  

 

Súťažiaci účasťou na súťaži vyhlasuje a zaručuje sa, že je jediným autorom ním zverejneného 

súťažného komentára a že ním zverejnený súťažný komentár neporušuje právne predpisy ani 

akékoľvek práva tretích osôb. Účastník berie na vedomie, že raz zverejnené súťažné 

komentáre sa môžu na internete šíriť mimo vôle vyhlasovateľa a za také šírenie už 

vyhlasovateľ nezodpovedá. Účastník zodpovedá vyhlasovateľovi za ujmu vzniknutú 

v dôsledku nepravdivosti akéhokoľvek jeho vyhlásenia či záruky. 

 

9. Záverečné ustanovenia 

Právne vzťahy z týchto pravidiel vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky. 

Vyhlasovateľ ani organizátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok 

na akékoľvek iné plnenie zo strany vyhlasovateľa ani organizátora ako tie, ktoré sú uvedené 

v týchto pravidlách. 

Každý súťažiaci účasťou na súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich 

dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy 

vyhlasovateľa. 

Vyhlasovateľ a organizátor si vyhradzujú právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých 

záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, 

prerušenia súťaže, pozastavenia súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo 

vylúčenia akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek 

kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení 

z nezákonného konania alebo iného nevhodného správania zo strany účastníka, ako je napr. 

manipulácia s výsledkami poradia alebo iné správanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom 

výsledky súťaže. 



V prípade rozporu medzi pravidlami súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných 

materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel 

súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na 

propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné 

vykladať v súlade s úplnými pravidlami súťaže. 

 

Táto súťaž nie je akokoľvek sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou 

Meta Platforms Ireland Limited alebo Meta Platforms, Inc. Súťažiaci je uzrorozumený s tým, 

že poskytuje svoje informácie vyhlasovateľovi a organizátorovi súťaže, a nie spoločnosti Meta 

Platforms Ireland Limited alebo Meta Platforms, Inc. Účastník súťaže zároveň berie na 

vedomie a v plnom rozsahu akceptuje, že elektronická sociálna sieť Facebook nie je 

zodpovedná za realizáciu ani organizáciu súťaže. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety 

súvisiace so súťažou musia byť adresované vyhlasovateľovi, prípadne organizátorovi, nie 

elektronickej sociálnej sieti Facebook. Zapojením sa do súťaže berú účastníci na vedomie, že 

im z tohto titulu nevznikajú akékoľvek právne nároky voči spoločnosti Meta Platforms, resp. 

že spoločnosť Meta Platforms je od akýchkoľvek záväzkov v danej súvislosti úplne 

oslobodená. 

 

Tieto pravidlá sú úplné a záväzné pre všetkých súťažiacich. V prípade akýchkoľvek nejasností 

sa súťažiaci môžu obrátiť s otázkou prostredníctvom súkromnej správy na profil MORA 

Slovensko. 

Pokiaľ výherca nie je daňový rezident SR, má povinnosť doložiť vyhlasovateľovi svoj daňový 

domicil do 5 dní od potvrdenia výhry v súťaži. Pokiaľ tak neurobí, vyhlasovateľ zrazí 

a odvedie daň 15 % z výhry (v prípade, že nie je od dane oslobodená) v Slovenskej republike. 

 

Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov súvisiacich so 

súťažou je Česká obchodná inšpekcia, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové 

stránky: www.coi.cz. 

 

V Prahe dňa 13. 10. 2022 

http://www.coi.cz/

