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Štatút osobitných 
marketingových nástrojov 

hazardnej hry:  Niké Tipérske 
turnaje  

  

1. Základné ustanovenia  
1.1. Tento štatút aktivít „Niké Tipérske turnaje“ (ďalej len „turnaje“) je záväzným dokumentom, ktorý 

upravuje pravidlá pre turnaje a určuje podmienky ich riadneho priebehu (ďalej ako “štatút“).  

1.2. Osobitné podmienky pre jednotlivé turnaje sú upravené v jednotlivých turnajových ponukách 

(ďalej len „turnajová ponuka“). V prípade rozporu medzi pravidlami turnajovej ponuky a štatútu platia 

ustanovenia štatútu.  

1.3. Organizátorom tejto aktivity je N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, IČO: 00 603 

741 (ďalej aj ako “organizátor“), nike@nike.sk.  

1.4. Turnaj je pokladaný za osobitný marketingový nástroj hazardnej hry v zmysle Herného plánu.  

  

2. Podmienky účasti  
2.1. Turnaja sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:  

a) ktorá dovŕšila vek 18 rokov a spĺňa podmienky stanovené Zákonom č. 30/2019 Z.z o hazardných 

hrách, ďalej len „Zákon“.  

b) ktorá v čase trvania tejto aktivity má zriadený a overený hráčsky účet na www.nike.sk, (ďalej 

len „hráč“).  

c) ktorá nenamieta spracovanie osobných údajov na špeciálne účely (pre viac informácií pozri bod 

7) počas celej doby trvania turnaja i udeľovania cien.  

d) pre účasť hráča vo vybraných turnajoch je nutná akceptácia zo strany hráča (potvrdením 

tlačidlom „Prihlásiť sa“, prípadne iným spôsobom špecifikovaným v turnajovej ponuke).  

  

3. Trvanie turnaja  
3.1. Turnaj je časovo ohraničený a prebieha online v rámci osobného stávkového konta. Turnajový 

rebríček je viditeľný len v rámci osobného stávkového konta. Začiatok a koniec turnaja je uvedený v 

turnajovej ponuke.   

3.2 V prípade, že hráč namieta spracovanie osobných údajov pre špeciálne účely počas trvania turnaja, 

bude hráčovi ihneď ukončená účasť v turnaji z dôvodu uplatnenia námietky voči spracúvaniu osobných 

údajov na tieto účely.  

http://www.nike.sk/
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4. Pravidlá turnaja  
4.1. Organizátor stanoví parametre turnaja a ponúkne ich hráčovi – tieto parametre sú uvedené v 

turnajovej ponuke, ktorú bude mať hráč k dispozícii na portáli www.nike.sk.   

Parametre turnajov sa môžu líšiť, kde ? sú nastaviteľné parametre pre príslušný turnaj. Hráč je o počte 

a type parametrov informovaný v turnajovej ponuke pred akceptáciou. Ďalšie možnosti budú pre 

konkrétny turnaj uvedené v detailoch konkrétnej turnajovej ponuky.  

4.1.1 Možné parametre turnaja z časového hľadiska:   

  

a) Termín začiatku turnaja ?  

b) Termín ukončenia turnaja ?  

c) Plnenie podmienok turnaja počas termínu trvania turnaja ?  

4.1.2 Možné parametre turnaja z hľadiska kanálu:  

a) Podanie stávky cez kanál (cez nike.sk, m.nike.sk, aplikácia Niké, SMS a v pobočkách NIKÉ) ?  

4.1.3 Možné parametre turnaja z hľadiska podmienok aplikovaných na uzavretú stávku:  

a) Minimálny kurz stávky ?  

b) Maximálny kurz stávky ?  

c) Minimálny kurz tipu ?  

d) Maximálny kurz tipu ?  

e) Minimálny počet tipov na tikete ?  

f) Maximálny počet tipov na tikete ?  

g) Len dané kategórie tipov a stávkových príležitostí v bonusovej akcii ?  

h) Minimálna výška stávky ? eur (bez manipulačnej prirážky)  

i) Maximálna výška stávky ? eur (bez manipulačnej prirážky)  

j) Uzavretá stávka musí obsahovať tip viazaný na stávkovú udalosť ?  

k) Uzavretá stávka musí obsahovať tip viazaný na niektorú zo stávkových príležitostí ?  

l) Započítavanie predčasne vyplatených, vrátených alebo rozpisových tiketov ?  

4.1.4 Možné parametre turnaja z hľadiska prestávkovanej sumy:  

a) Minimálna prestávkovaná suma počas trvania turnaja ? eur (bez manipulačnej prirážky)  

b) Minimálna prestávkovaná suma počas jedného kalendárneho dňa ? eur (bez manipulačnej 

prirážky)  

c) Maximálna prestávkovaná suma počas jedného kalendárneho dňa ? eur (bez manipulačnej 

prirážky)  

4.1.5 Možné parametre turnaja z hľadiska počtu tiketov:  

a) Počet nevýherných tiketov počas termínu trvania turnaja ? 

b) Počet výherných tiketov počas termínu trvania turnaja ? 

 

 

 

http://www.nike.sk/
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4.1.6 Možné parametre turnaja z hľadiska charakteru pokusov:  

a) Ako turnajový pokus sa ráta uzavretá stávka 

b) Ako turnajový pokus sa ráta tip na uzavretej stávke 

4.1.7 Možné parametre turnaja z hľadiska počtu pokusov:  

a) Počet dostupných pokusov počas trvania turnaja ? 

b) Počet dostupných pokusov pre každý deň trvania turnaja ? 

 

4.1.8 Možné parametre turnaja z hľadiska mechaniky zbierania bodov:  

a) Body za X najúspešnejších pokusov 

Príklad: Hráč uzavrie 10 stávok. Za 5 najúspešnejších z nich môže 

získať turnajové body.  

b) Body za všetky úspešné pokusy 

Príklad: Hráč uzavrie 5 stávok. Všetky stávky budú úspešné. Hráč 

získa turnajové body za všetky úspešné uzavreté stávky. 

 

4.1.9. Odmeny udelené podľa umiestnenia v konečnom rebríčku turnaja uvedie organizátor v 

turnajovej ponuke.  

  

4.2. Hráč bude v turnaji vystupovať pod svojou prezývkou, pod ktorou sa bude zobrazovať v turnajovom 

rebríčku. V danom rebríčku sa bude pri prezývke hráča zobrazovať (viditeľné aj pre ostatných 

účastníkov turnaja):  

a) Aktuálny počet získaných bodov hráča a jeho poradie v turnajovom rebríčku s príslušnou 

potenciálnou odmenou  

b) Prípadná udelená odmena pre hráča 

c) Ďalšie údaje o hráčovi, ktoré sa budú zobrazovať v turnajovom rebríčku, budú upresnené v 

samotných turnajových ponukách.  

4.3. Priebežne zobrazované údaje v turnajovom rebríčku majú informačný charakter. Po ukončení 

je turnaj vyhodnotený na základe systémových údajov, ktoré nemusia byť totožné so zobrazovanými 

údajmi v rebríčku. V takomto prípade je rebríček aktualizovaný na základe systémových údajov a 

zverejnený po vyhodnotení turnaja na webových stránkach www.nike.sk. 

4.4. Niké má právo zverejniť prezývku hráča spolu s výškou odmeny a dátumom priznania odmeny 

aj na iných miestach, než v turnajovom rebríčku.  

4.5. Hráč môže pre zber turnajových bodov využiť všetky možnosti, ktoré sú uvedené v turnajovej 

ponuke.  

4.6. Hráč má počas priebehu turnaja zobrazenú aktuálnu pozíciu a počet nazbieraných turnajových 

bodov. Platí, že hráč musí získať aspoň 1 bod v turnaji, aby sa dostal do rebríčka a dosiahol umiestnenie 

v turnaji.  

4.7. Hráč neuvidí na konkrétnom tikete počet turnajových bodov, ktoré mu stávka na tikete môže 

priniesť.  
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5. Vyplácanie odmien z turnaja  
5.1. Hráč získa odmenu na základe umiestnenia v turnajovom rebríčku turnaja.  

5.2. Ak hráč namieta spracovanie osobných údajov, počas trvania alebo v období medzi ukončením 

turnaja a vyplatením odmien, Niké nevyplatí hráčovi získanú odmenu z dôvodu uplatnenia námietky 

voči spracúvaniu osobných údajov na tieto účely, ani po splnení všetkých ostatných podmienok.  

5.3. V prípade predčasného ukončenia prebiehajúceho turnaja budú odmeny vyplatené hráčom 

umiestneným v rebríčku na základe posledného stavu rebríčka pred predčasným ukončením turnaja, 

ktorý bude následne uverejnený na webovej stránke www.nike.sk.   

5.4. Turnajový rebríček je zostavený na základe počtu získaných turnajových bodov. Hráč s najvyšším 

počtom bodov získa prvé miesto atď. V prípade, ak viac hráčov dosiahne rovnaký počet bodov tak 

lepšie (vyššie) umiestnenie získava ten hráč, ktorý ako prvý dosiahol daný počet turnajových bodov.  

Platí, že celkový počet odmeňovaných miest je upravený v turnajovej ponuke.  

5.5. Odmena môže byť vo forme:  

a) Finančná odmena – odmeny sú pripísané na hráčsky účet hráča najneskôr do 3 pracovných dní 

od ukončenia turnaja.  

b) Odmena vo forme Niké meny NIK – odmena je pripísaná najneskôr do 3 pracovných dní na 

hráčsky účet hráča.  

c) Odmena vo forme voľných tiketov – odmena vo forme voľného tiketu/voľných tiketov je 

pripísaná na hráčsky účet hráča najneskôr do 3 pracovných dní. Voľný tiket je možné uplatniť 

na kurzové stávky s minimálnym kurzom 1,05. Platnosť voľného tiketu je ? dní.  

? je nastaviteľný parameter pre príslušný turnaj. Hráč je o dĺžke platnosti voľného 

tiketu informovaný v turnajovej ponuke pred akceptáciou.  

d) Vecná cena – podmienky odovzdania sú dohodnuté individuálne s hráčom.  

5.6. Hráč je o konkrétnych detailoch odmien informovaný v turnajovej ponuke.  

  

6. Výhrada Niké  
6.1 Niké si vyhradzuje právo neponúknuť účasť v turnaji, nepriznať, respektíve odňať odmenu z turnaja 

bez uvedenia dôvodu alebo zmeniť pravidlá turnaja kedykoľvek zverejnením zmenových podmienok 

na webstránkach či v aplikácii.  

6.2. Odporúčame pravidelne sledovať podmienky turnaja. Účasťou v turnaji hráč súhlasí s akoukoľvek 

zmenou podmienok turnaja.   

6.3. Niké si vyhradzuje právo kedykoľvek predčasne ukončiť prebiehajúci turnaj bez udania dôvodu, 

nezobrazovať rebríček k prebiehajúcim turnajom a taktiež ukončiť zobrazovanie aktuálnych pozícií 

hráčov a k nim prislúchajúcich odmien v rebríčku, prípadne ukončiť zobrazovanie iných informácií 

týkajúcich sa konkrétneho turnaja.   
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6.4. Niké si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť turnaj bez ohľadu na počet prihlásených hráčov. V 

takomto prípade hráči nemajú nárok na odmenu z tohto turnaja.   

  

  

7. Ochrana osobných údajov  
7.1 Vyhlásenie o ochrane súkromia a Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné v pobočkách alebo 

na adrese: https://www.nike.sk/pravidla-ochrany-osobnych-udajov  

  

Tento štatút je zverejnený na www.nike.sk.  

  

Platné od 14.4.2022  

https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov

