
OFICIÁLNE PRAVIDLÁ A PODMIENKY 

SÚŤAŽE 

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže Súťaž výročia 195 rokov (ďalej len „súťaž“). 

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

právom Slovenskej republiky. 

1. Organizátor a administrátor súťaže 

• Organizátorom súťaže je spoločnosť GORENJE spol. s.r.o. so sídlom Vyskočilova 1461/2a, 140 00 

Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO 40612244, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, 

vložka 2627 (ďalej len „organizátor“). 

• Administrátor súťaže je spoločnosť WMC Praha, a.s., so sídlom Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7, 

IČO 26509954, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 7532 (ďalej len 

„administrátor“). 

2. Miesto konania a obdobie trvania súťaže 

• Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 

• Obdobie trvania súťaže je stanovené na obdobie od 25. 9. 2020 – od okamihu vyhlásenia súťaže 

na webových stránkach MORA Slovenská republika dostupných na adrese https://www.mora.sk/ 

(ďalej len „web MORA“) – do 31. 11. 2020, respektíve do 7. 12. 2020 – pozor, súťažiť totiž môžu 

iba nákupy uskutočnené od 21. 9. 2020 do 30. 11. 2020 , registrácia pre zaradenie do súťaže však 

bude otvorená od 25. 9. 2020 do 7. 12. 2020 (alebo do vyčerpania počtu výhier – pokiaľ dôjde 

k vyčerpaniu výhier pred 30. 11. 2020, respektíve 7. 12. 2020, registrácia pre zaradenie do súťaže 

sa uzavrie). Organizátor môže predĺžiť obdobie trvania súťaže, najmä v prípade, keď nebudú 

všetky výhry rozdané do 7. 12. 2020. 

3. Podmienky účasti 

• Na súťaži sa môžu zúčastniť iba fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo 

adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“). 

• Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora a administrátora podieľajúci sa na zaistení 

súťaže a osoby k vyššie uvedeným osobám vo vzťahu osoby blízkej. Zo súťaže sú vylúčení aj všetci 

zamestnanci spoločností, ktoré sú súčasťou podnikateľskej skupiny Gorenje Group, a zamestnanci 

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

vzťahu osoby blízkej. 
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• Podmienkou účasti na súťaži je: 

− nákup spotrebiče značky MORA v období od 21. 9. 2020 do 30. 11. 2020 a zaslanie 

účtovného dokladu preukazujúceho taký nákup (napr. papierová účtenka, faktúra z e-

shopu); 

− zadanie kódu a zaslanie správnej odpovede na súťažnú otázku nahraním do webového 

formulára dostupného na adrese https://www.mora.sk/sutaz-195-rokov ;  

− uvedenie mena, priezviska, doručovacej adresy, e-mailovej adresy a telefónneho čísla 

súťažiaceho. Udelenie súhlasu so zasielaním obchodných oznamov nie je podmienkou 

účasti na súťaži. 

• Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť na súťaži len raz. 

• Organizátor si vyhradzuje právo požadovať od výhercu podrobnejšie informácie o nákupe 

spotrebiče značky MORA, najmä v prípade podozrenia na nesplnenie pravidiel súťaže či 

podozrenie z nezákonného konania alebo iného nevhodného správania zo strany súťažiaceho. 

Pokiaľ súťažiaci nedoloží na výzvu organizátora v stanovenej lehote príslušný účtovný doklad 

alebo podrobnejšie informácie o nákupe spotrebiče značky MORA, stráca nárok na výhru. Nárok 

na výhru súťažiaci stráca aj v prípade, že nedodržal pravidlá súťaže alebo pri podozrení na 

nezákonné konanie alebo iné nevhodné správanie zo strany súťažiaceho (napr. zaslanie 

nesprávnych dokladov, zaslanie toho istého dokladu opakovane, neuskutočnenie nákupu 

v období od 21. 9. 2020 do 30. 11. 2020 a pod.) 

4. Priebeh súťaže 

• Súťaž prebieha prostredníctvom formulára zverejneného na webovej adrese 

https://www.mora.sk/sutaz-195-rokov (ďalej len „formulár“) a súťažiaci sa zúčastní na súťaži: 

− registráciou (zadaním e-mailovej adresy do webového formulára), 

− zadaním kódu z webového formulára (kód príde súťažiacemu na zadanú e-mailovú adresu 

a slúži na overenie e-mailovej adresy súťažiaceho a určenie výhry), 

− vyplnením formulára (meno, priezvisko, adresa pre doručenie výhry, telefónne číslo, 

účtovný doklad preukazujúci nákup spotrebiče značky MORA) a 

− zaslaním správnej odpovede na súťažnú otázku. 

• Vyhráva prvých 600 súťažiacich, ktorí prostredníctvom formulára zašlú správnu odpoveď 

a formulár vyplnia (t. j. vyplnia svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie výhry a telefónne 

číslo) a dodajú správne požadované doklady (zašlú účtovný doklad preukazujúci nákup spotrebiče 

značky MORA). Administrátor zašle výhercovi správu o výhre na e-mailovú adresu uvedenú vo 

formulári najneskôr do 14 pracovných dní od ukončenia súťaže (pravdepodobne však skôr, 

administrátor bude zasielať výhercom správy o výhre priebežne). 

5. Výhra v súťaži 
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• Súťažiaci, ktorí odpovedia správne a včas (ďalej len „výherca“), vyhrávajú jeden zo spotrebičov 

značky MORA alebo darčekový predmet značky MORA (ďalej len „výhra“). Počet výhier pre 

Slovenskú republiku je 600. Výhry sú náhodne zoradené počítačovým programom – t. j. konkrétna 

výhra je súťažiacemu priradená náhodne. 

VÝHRA POČET VÝHIER V SÚŤAŽI 

Spotrebiče 

vstavaná rúra VT 447 BX 1 

umývačka riadu IM 633 1 

varná doska VDST 652 FF 1 

digestor (odsávač) OP 640 X 1 

elektrická panvica MEP 1400 BK 80 

mikrovlnka voľne stojaca MT 320 W 7 

sendvičovač MS 903 BK 8 

súprava červených hrncov KOLIMAX, súprava riadu COMFORT 

RED 
1 

celkovo spotrebičov 100 

darčekové predmety 

čelovka, červená 80 

podložka pod hrniec, červená 75 

tričko, rôzne veľkosti, pánske/dámske 35 

športové tielko, rôzne veľkosti, dámske 35 

silikónová skladacia fľaša 70 

cyklodres, rôzne veľkosti, pánske/dámske/detské 135 

multifunkčná šatka, rozmer 25 × 50 cm 70 

celkovo darčekových predmetov 500 

VÝHIER CELKOVO 600 

• Výhra spotrebiča nezahŕňa inštaláciu spotrebiča. Na žiadnu z výhier sa nevzťahuje záruka (záruka 

sa vzťahuje iba na predanú vec); práva z chybného plnenia sa rieši podľa právnej úpravy daru. 

Výherca nedostane doklad k výhre (účtovný doklad ako účtenka alebo faktúra sa dáva iba ku 

kupovaným spotrebičom). 

• Výhry nemožno previesť na iné osoby. 

• Administrátor si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou 

obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nespočívajúcich na strane 

administrátora nebude možné sľúbenú výhru opatriť bez vynaloženia neprimeraného úsilia. 

V prípade, že výherca nemá záujem o výhru obdobného typu a hodnoty, stráca na výhru nárok. 



• Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nemožno preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť inú 

vecnú náhradu. Neprevzaté výhry prepadajú administrátorovi. Na výhru nevzniká súťažiacemu 

právny nárok. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhry či účasti 

v tejto súťaži právnou cestou či súdnou cestou je vylúčené. 

• Výherca bude najneskôr do 14 pracovných dní po ukončení súťaže informovaný o výhre a ďalšom 

postupe pre odovzdanie výhry. 

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

s administrátorom súťaže a/alebo ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti na súťaži 

stanovených v týchto pravidlách, stráca na výhru nárok. 

• Administrátor nezodpovedá za to, že si výherca neprečíta správu zaslanú administrátorom 

a nestihne reagovať v stanovenom termíne v ňom uvedenom. Administrátor nezodpovedá ani za 

iné dôvody, kvôli ktorým výherca neprečítal správu od administrátora alebo nekontaktoval 

administrátora, pokiaľ tieto dôvody nespočívajú na strane administrátora.   

• Administrátor sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť jeden pokus o zaslanie oznámenia 

o výhre, a to zaslanie e-mailovej správy. Ak bude pokus neúspešný a/alebo výherca nebude 

v lehote uvedenej v správe, ktorú administrátor odoslal výhercovi ako oznámenie o výhre, 

kontaktovať administrátora, je administrátor oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry. 

6. Osobné údaje 

• Administrátor týmto informuje súťažiacich a výhercov, že budú spracované jeho osobné údaje 

v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, a to počas 

trvania súťaže a 3 roky po jej ukončení, s cieľom (1) zapojenia sa do súťaže, (2) preverenie jeho 

platnej účasti na súťaži, (3) informovanie o priebehu súťaže a (4) odovzdanie výhry. 

• Spracovanie osobných údajov súťažiaceho, ktorý udelil súhlas so zasielaním newslettera, bude 

vykonávané podľa zásad ochrany osobných údajov organizátora dostupných na adrese 

https://www.mora.cz/prohlaseni-o-ochrane-soukromi/. 

• Prevádzkovateľom osobných údajov súťažiacich je organizátor, ktorý bude spracovávať osobné 

údaje prostredníctvom sprostredkovateľa – administrátora v súlade s relevantnými právnymi 

predpismi na ochranu osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať aj ďalší 

sprostredkovatelia, najmä poskytovatelia spracovateľských programov, služieb a aplikácií. 

• Osobné údaje výhercu budú tiež odovzdané dopravcovi (prevádzkovateľovi poštových služieb), 

ktorý zaisťuje dopravu (doručenie) výhier. 

• Osobné údaje súťažiacich sú uchovávané na zabezpečených serveroch administrátora v IT 

systémoch v Českej republike. Administrátor sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť údajov súťažiacich. 
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Aby administrátor zabránil neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému zverejneniu 

osobných údajov, zaviedol vhodné fyzické, elektronické a procesné postupy pre ochranu 

a zabezpečenie týchto osobných údajov. 

• Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov súťažiacich a výhercu je oprávnený záujem 

organizátora a administrátora na usporadúvanie súťaže a odovzdanie výhry. Zákonným dôvodom 

pre spracovanie osobných údajov súťažiacich s cieľom zasielania newslettera je súhlas. 

• 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, administrátora alebo dozorný Úrad na ochranu osobných 

údajov na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika, 

www.dataprotection.gov.sk, v prípade podozrenia z porušenia svojich práv. 

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

e-mailovej adrese info@mora.sk alebo osobne na adrese Hodžovo nám. 2/A, 811 06 

Bratislava. 

7. Autorské práva 

 

• Za spoločnosť GORENJE budeme iba radi, keď nám pošlete fotky, ako si užívate výhry. 
 

• Pre prípad, že súťažiaci (výherca) takú fotografiu zašle alebo ju zverejní na profile značky MORA 
na sociálnych sieťach (napríklad na Facebooku alebo na Instagrame) a taká fotografia alebo jej 
časť bude napĺňať znaky autorského diela podľa §2 zákona č. 121/2000 Zb., autorského zákona, 
udeľuje tým súťažiaci k okamihu zaslania takej fotografie organizátorovi a administrátorovi 
nevýhradnú, prevoditeľnú, ďalej licencovateľnú, časovo a územne neobmedzenú licenciu 
na použitie takej fotografie 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. Licencia je udelená ako bezodplatná a meno autora nebude pri používaní fotografie 
uvádzané. 
 

• Súťažiaci (výherca) vyjadruje súhlas s použitím svojej podoby/podobizne, ak je zachytená na 
fotografii, a to bezplatne, časovo, územne a množstvovo neobmedzene, v rozsahu licencie podľa 
predchádzajúceho odseku. Súťažiaci potvrdzuje, že rovnaký súhlas s použitím svojej podoby 
a súhlas so spracovaním osobných údajov udelili tiež ostatné osoby na fotografii zachytené. 
Súťažiaci alebo výherca výslovne súhlasí s tým, že ním zaslaná fotografia môže byť použitá 
s cieľom propagácie značky MORA, najmä zverejnením takej fotografie na webe MORA alebo 
na profiloch značky na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram. 

8. Záverečné ustanovenia 
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• Administrátor týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné 

plnenia zo strany administrátora alebo organizátora než 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 Českej republiky alebo Slovenskej 

republiky ani oprávnené záujmy administrátora. 

• Organizátor a administrátor si vyhradzujú právo robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých 

záležitostiach súvisiacich s usporadúvaním 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 súťažiaceho, ako je napr. falšovanie dokladov o zaplatení alebo iné konanie ovplyvňujúce 

nekalým spôsobom výsledky súťaže. 

• Administrátor súťaže je oprávnený v súvislosti s odovzdaním výhry v tejto súťaži požadovať, aby 

výherca prostredníctvom osobného dokladu preukázal skutočnosť, že je starší ako 18 rokov. 

V prípade, že túto podmienku nesplní, nebude mu výhra v súťaži odovzdaná. 

• Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená s Facebookom 

a Facebook za ňu neručí. Informácie poskytnuté v rámci súťaže poskytujete administrátorovi 

a organizátorovi, nie Facebooku. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti týkajúce sa súťaže 

smerujte, prosím, administrátorovi či organizátorovi súťaže, nie Facebooku. 

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

súťažiaci môžu obrátiť s otázkou na zákaznícky servis na e-maile info@mora.sk. 

 

Dátum: 21. 9. 2020 
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