
OFICIÁLNE PRAVIDLÁ A PODMIENKY 

SÚŤAŽE 

Tento text obsahuje záväzné pravidlá a podmienky súťaže Natoč video s MORA pesničkou a vyhraj 

jednu zo stoviek cien (ďalej len „súťaž“). 

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, Holešovice, 

170 00, Praha 7, IČO 26509954, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 7532 

(ďalej len „administrátor“). 

2. Miesto konania a dĺžka trvania súťaže 

• Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. 

• Doba trvania súťaže je stanovená na obdobie od 1. 10. 2021 – od okamihu vyhlásenia súťaže 

na webových stránkach MORA Slovensko dostupných na adrese www.mora.sk, (ďalej len„web 

MORA“), do 30. 11. 2021, 23:59.  

3. Podmienky účasti 

• Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom alebo 

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

• Podmienky účasti v súťaži je: 

- Natočenie videa s MORA pesničkou v jednej z troch súťažných kategórií (sólista, 
senior, rodina/kamaráti) a jeho nahratie na https://www.mora.sk/morapesnicka v 
období od 1.10.2021 do 14.11.2021, 23:59 hod, a to v súlade s inštrukciami na webe 
MORA (ďalej len „súťažné video“).  

− Podmienkou účasti v súťaži je uvedenie mena, priezviska, doručovacej adresy, e-

mailovej adresy, telefónneho čísla súťažiaceho a preferovanej konfekčnej veľkosti 

trička. 

Udelenie súhlasu so zasielaním obchodných oznámení nie je podmienkou účasti v súťaži. 

Nákup spotrebičov MORA nie je podmienkou účasti v súťaži. 

• Jeden súťažiaci sa môže zúčastniť súťaže len jedenkrát, t. j. nahrať iba 1x súťažné video. 

• Súťažné video nesmie porušovať či nabádať k porušovaniu zákonov a nesmie mať vulgárny 

alebo inak neprijateľný obsah. Podmienkou účasti v súťaži ďalej je, aby súťažiaci vysporiadal 
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práva všetkých osôb zachytených na súťažnom videu a aby bol súťažiaci autorom alebo 

spoluautorom súťažného videa (alebo aby mal aspoň súťažiaci súhlas autora súťažného videa 

s účasťou v súťaži). 

• Organizátor a administrátor si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže súťažné videá, ktoré nesplnia 

podmienky súťažného videa, t. j. predovšetkým videá, v ktorých nebude použitá MORA 

pesnička/vulgárne videa/videá nahraté po uplynutí doby trvania súťaže, a pod. 

4. Priebeh súťaže 

 

• Súťaž prebieha prostredníctvom formulára zverejneného na webovej adrese 
https://www.mora.sk/morapesnicka (ďalej len „formulár“) a súťažiaci sa zúčastní súťaže 
vyplnením (odoslaním) formulára (t. j. zadaním e-mailovej adresy, mena, priezviska, 
doručovacej adresy výhry, telefónneho čísla a prípadne preferovanej konfekčnej veľkosti 
tričká) a nahratím súťažného videa. Porota zložená zo zamestnancov organizátora a/alebo 
administrátora následne vyberie zo všetkých súťažných videí 9 súťažných videí (ďalej len „top 
9 videí“) a prostredníctvom webu MORA budú návštevníci webu MORA hlasovať v období od 
16.11.2021 do 30.11.2021 o najlepšie video z top 9 videí. Návštevníci webu MORA svojím 
hlasovaním rozhodnú o finálnom poradí top 9 videí. Finálne poradie top 9 videí bude 
zverejnené na webe MORA 1.12.2021. 
 

• Prvých 200 súťažiacich, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži, vyhrávajú každý tzv. odmenu za 

účasť a súťažiaci, ktorých súťažné videá boli porotou zaradené do hlasovania o najlepšie video 

z top 9 videí vyhrávajú každý tzv. hlavnú výhru, to všetko v súlade s bodom 5 týchto pravidiel.  

 

5. Výhra v súťaži 

• Odmena za účasť: 

− Prví 200 súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži, vyhrávajú každý jeden balíček 

s náhodne vybratými darčekovými predmetmi Mora (ďalej aj ako „odmena za účasť“). 

Každá odmena za účasť bude obsahovať 2 až 3 darčekové predmety MORA, ktoré budú 

náhodne vybraté, v prípade oblečenia nie je garantované zaslanie v preferované 

konfekčnej veľkosti. 

• Hlavné výhry: 

− Súťažiaci, ktorých súťažné videá boli porotou zaradené do hlasovania o najlepšie video 

z top 9 videí, vyhrávajú každý 1 hlavnú výhru (ďalej aj ako „hlavná výhra“). Konkrétna 

hlavná výhra bude priradená príslušnému súťažiacemu podľa výsledkov hlasovania na 

webe MORA.  

(odmena za účasť a hlavná výhra ďalej tiež ako „výhra“)  

• Počet výhier pre Slovenskú republiku je 209.  
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VÝHRA POČET VÝHIER V 

SÚŤAŽI 

Hlavné výhry 

1. miesto Vstavaná umývačka riadu VM 645 X  1 

2. miesto Vstavaná rúra VT 537 BX 1 

3. miesto Varná doska VDP 645 GW7 1 

4. miesto Riad z nehrdzavejúcej ocele 1 

5. až 9. miesto Elektrická panvica MEP 1400 BK 5 

celkom spotrebičov 9 

Darčekové predmety 

Podložka pod hrniec, červená 115 

Tričko, rôzne veľkosti, pánske/dámske 70 

Športové tielko, rôzne veľkosti, dámske 25 

Silikónová skladacia fľaša 20  

Cyklodres, rôzne veľkosti, pánske/dámske/detské 105  

Zástera MORA 45 

Taška MORA 25  

Multifunkčná šatka, rozmer 25 x 50 cm 95  

celkom darčekových predmetov 500 

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

(záruka sa vzťahuje len na predanú vec), práva z chybného plnenia sa riešia podľa právnej 

úpravy daru, výherca nemá nárok na náhradnú výhru. Výherca nedostane doklad k výhre 

(účtovný doklad ako účtenka alebo faktúra sa dáva iba ku kupovaným spotrebičom). 

• Výhry nie je možné previesť na iné osoby. 

• Administrátor si vyhradzuje právo akúkoľvek výhru a/alebo súčasť výhry uvedenú v týchto 

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

nevyplývajúcich zo strany administrátora nebude možné sľúbenú výhru opatriť bez 

vynaloženia neprimeraného úsilia. V prípade, že výherca nemá záujem o výhru podobného 

typu a hodnoty, stráca na výhru nárok. 

• Výhry nie sú právne vymáhateľné. Výhry nie je možné preplácať v hotovosti ani za ne poskytnúť 

inú vecnú náhradu. Neprevzaté výhry prepadajú administrátorovi. Súťažiacemu nevzniká 

právny nárok na výhru. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie výhry 

či účasti v tejto súťaži právnou cestou alebo súdnou cestou je vylúčené. 

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

odovzdania výhry. 



• Výherca, ktorý si výhru neprevezme alebo sa nedostaví k prevzatiu výhry v čase dohodnutom 

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

stanovených v týchto pravidlách, stráca nárok na výhru. 

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

nestihne reagovať v stanovenom termíne v nej uvedenom. Administrátor nezodpovedá ani za 

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

administrátora, ak tieto dôvody nevyplývajú zo strany administrátora.   

• Administrátor sa zaväzuje vo vzťahu k výhercovi uskutočniť jeden pokus na 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, administrátor je oprávnený rozhodnúť o prepadnutí výhry. 

6. Osobné údaje 

• Administrátor týmto informuje súťažiacich a výhercov, že na (1) zapojenie sa do súťaže, (2) 

preverenie jeho platnej účasti v súťaži, (3) informovanie o priebehu súťaže a (4) odovzdanie 

výhry budú spracované jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, e-

mailová adresa, telefónne číslo, a to po dobu trvania súťaže a 2 roky po jej ukončení. 

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

vykonávané podľa zásad ochrany osobných údajov organizátora dostupných na adrese 

https://www.mora.sk/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia/.  

• Prevádzkovateľom osobných údajov súťažiacich je organizátor, ktorý bude spracúvať 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 zabezpečuje dopravu (doručenie) výhier. 

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

systémoch v Slovenskej republike. Administrátor sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť údajov 

súťažiacich. Aby administrátor zabránil neoprávnenému prístupu alebo neoprávnenému 

zverejneniu osobných údajov, zaviedol vhodné fyzické, elektronické a procesné postupy na 

ochranu a zabezpečenie týchto osobných údajov. 

• Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov súťažiacich a výhercu je oprávnený 

záujem organizátora a administrátora o organizovanie súťaže a odovzdanie výhry. Zákonným 

dôvodom na spracovanie osobných údajov súťažiacich na zasielanie newsletteru je súhlas. 

• Súťažiaci a výherca má právo: 

− požadovať informácie o spracúvaní osobných údajov, 

− na prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, 
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− na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, 

− namietať proti spracovávaniu osobných údajov, 

− obrátiť sa na organizátora, administrátora 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 organizátora 

na e-mailovej adrese info@mora.sk, alebo osobne na adrese Vyskočilova 1461/2a, 140 

00, Praha 4 – Michle. 

 

7. Autorské práva 

Súťažné videá 

• Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že jeho súťažné video bude použité na propagáciu značky 
MORA. 
 

• Súťažiaci súhlasí s tým, že ním nahraté súťažné video bude zverejnené na webe MORA, a to s 
označením mena a prvého písmenka priezviska súťažiaceho. 
 

• Pre prípad, že súťažný príspevok alebo jeho časť bude napĺňať znaky autorského diela podľa 
§2 zákona č. 121/2000 Zb., autorského zákona, udeľuje súťažiaci v okamihu zaslania súťažného 
príspevku organizátorovi a administrátorovi nevýhradnú, prevoditeľnú, ďalej licencovanú, 
časovo a územne neobmedzenú licenciu na použitie takéhoto diela všetkými známymi 
spôsobmi použitia, v pôvodnej alebo inak spracovanej, či inak pozmenenej podobe, 
samostatne alebo v súbore alebo v spojení s iným dielom či prvkami. Licencia je udelená ako 
bezodplatná. Organizátor a administrátor nie sú povinní uvádzať pri použití súťažného videa 
meno autora a nie sú povinní licenciu využiť. 

 

Fotografie výhier 

• Za organizátora súťaže, teda spoločnosť GORENJE, budeme len radi, keď nám pošlete fotky, 
ako si výhry užívate. 
 

• Pre prípad, že súťažiaci (výherca) takúto fotografiu zašle alebo ju zverejní na profile sociálnych 
sietí značky MORA (napríklad na Facebooku alebo Instagrame) a takáto fotografia alebo jej 
časť bude napĺňať znaky autorského diela podľa §2 zákona č. 121/2000 Zb., autorského zákona, 
udeľuje súťažiaci v okamihu zaslania takej fotografie organizátorovi a administrátorovi 
nevýhradnú, prevoditeľnú, ďalej licencovanú, časovo a územne neobmedzenú licenciu na 
použitie takejto fotografie všetkými známymi spôsobmi použitia, v pôvodnej alebo inak 
spracovanej, či inak pozmenenej 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 zaslaním a/alebo zverejnením fotografie 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 zachytené na fotografii. Súťažiaci alebo výherca výslovne 
súhlasí s tým, že ním zaslaná fotografia môže byť použitá na propagáciu značky MORA, najmä 
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zverejnením takej fotografie na webe MORA alebo na profiloch značky na sociálnych sieťach 
Facebook alebo Instagram. 

 

8. Záverečné ustanovenia 

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

plnenia zo strany administrátora alebo organizátora ako tie, ktoré sú uvedené v týchto 

pravidlách. 

• Každý súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami  

a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok Slovenskej republiky ani 

oprávnené záujmy administrátora. 

• Administrátor si vyhradzuje právo kedykoľvek robiť 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 škodlivého správania zo strany 

súťažiaceho, ako je napr. falšovanie dokladov o zaplatení alebo iné konanie ovplyvňujúce 

výsledky súťaže nekalým spôsobom. 

• 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. 

• 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: 21.9.2021 

 


