
Štatút osobitného marketingového nástroja hazardnej hry: 

„MEGABANK“ 

 

1. Základné ustanovenia: 

- Tento štatút osobitného marketingového nástroja hazardnej hry „MEGABANK“ (ďalej len “Bonus“) je 

záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Bonusu a určuje podmienky jeho riadneho priebehu 

(ďalej aj ako “Štatút“) 

- Organizátorom Bonusu je N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava,  

IČO:00603741 (ďalej aj ako “organizátor“), nike@nike.sk.  

- „MEGABANK“ je pokladaný za osobitný marketingový nástroj hazardnej hry v zmysle Herného Plánu  

 

2. Podmienky účasti 

Bonus môže byť priznaný každej fyzickej osobe:  

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

ďalej len „Zákon“  

- má overené hráčske konto (osobné stávkové konto) (ďalej len „Hráč“)  

- ktorá nenamieta spracovanie osobných údajov na marketingové účely (pre viac informácií pozri bod 

č. 5) 

 

3. Termíny jednotlivých kôl bonusu „MEGABANK“   

 

3.1. Jednotlivé kolá bonusu „MEGABANK“ budú prebiehať v nasledovných termínoch: 

Poradové 

číslo kola 
Termín od (vrátane) Termín do (vrátane) 

Trvanie 

kola 

Celková 

odmena kola 

1. 27.10.2021 2.11.2021 7 dní 3 000 000 NIK 

2. 3.11.2021 9.11.2021 7 dní 3 000 000 NIK 

3. 10.11.2021 16.11.2021 7 dní 3 000 000 NIK 

4. 17.11.2021 23.11.2021 7 dní 3 000 000 NIK 

5. 24.11.2021 30.11.2021 7 dní 3 000 000 NIK 

6. 1.12.2021 7.12.2021 7 dní 3 000 000 NIK 

7. 8.12.2021 14.12.2021 7 dní 3 000 000 NIK 

 



3.2. Pravidlá a vyplácanie odmeny za jednotlivé kolá bonusu „MEGABANK“ 

3.2.1. Jednotlivé kolá bonusu prebiehajú v termíne uvedenom v tabuľke v bod 3.1.  

3.2.2. V prvý deň kola potvrďte záujem o bonus. 

3.2.3. Do bonusu sa započítavajú len tikety podané po prijatí bonusu. 

3.2.4. Nárok na odmenu získate, ak každý kalendárny deň počas trvania kola bonusu 

prestávkujete minimálne 2 eurá (bez manipulačnej prirážky). Pre splnenie dennej podmienky 

je nevyhnutné, aby tikety boli vyhodnotené v danom kalendárnom dni. 

3.2.5. Do prestávkovanej sumy sa započítavajú len tikety, ktoré sú vyhodnotené s celkovým 

kurzom tiketu minimálne 2,00. 

3.2.6. Pre posúdenie tiketov vstupujúcich do akcie platí údaj o čase podania a vyhodnotenia 

tak, ako je evidovaný v informačnom systéme NIKÉ. 

3.2.7. Do prestávkovanej sumy sa nezapočítavajú rozpisové, predčasne vyplatené, vrátené a  

kurzové stávky získané v rámci osobitného marketingového nástroja hazardnej hry (napríklad 

voľné tikety alebo hra za niky). 

3.2.8. Podmienkou v prípade tipovania na pobočke NIKÉ alebo NIKINKE je predloženie 

klubovej karty NIKÉ obsluhe a prihlásenie sa do stávkového konta.  

3.2.9. Hodnota odmeny bonusu každého kola je 30 000 eur, ktorá sa vyplatí vo forme nikov 

(1 EUR = 100 NIK) a rozdelí sa pomerne medzi všetkých klientov, ktorí splnili podmienky bonusu 

nepretržite každý deň počas trvania daného kola bonusu. 

Hodnota odmeny bonusu sa vypočíta ako: „Celková suma bonusu (3 000 000 NIK) / Počet 

klientov, ktorí splnili podmienky bonusu“. 

3.2.10. Minimálna hodnota získanej odmeny je 100 nikov počas jedného kola hry.  

3.2.11. Odmena bude pripísaná klientovi na hráčsky účet najneskôr do 24 hodín po skončení 

kola bonusu. 

3.2.12. Stávkový bonus je určený len pre vybraných klientov, ktorí od 26.10.2021 do konca 

trvania akcie nenamietajú spracovanie osobných údajov na marketingové účely. 

3.2.13. Niké si vyhradzuje právo bonus nepriznať, respektíve ho odňať bez uvedenia dôvodu a 

taktiež môže zmeniť pravidlá kedykoľvek zverejnením zmenených podmienok v našich 

pobočkách, na webstránkach či v aplikácii. Odporúčame vám pravidelne sledovať tieto 

podmienky akcie. Účasťou v akcii súhlasíte s akoukoľvek zmenou takto zmenených podmienok.  

3.3. Hráč, ktorý úspešne ukončil aspoň 2 kolá hry, ktoré sú uvedené v bode 3.1 (splnil podmienky na 

vyplatenie odmeny podľa ods. 3.2), má zároveň nárok na vyplatenie extra bonusu MEGABANK, podľa 

ods. 4.  



4. Pravidlá a vyplácanie extra Bonusu MEGABANK: 

4.1.Klient, ktorému vznikne nárok na vyplatenie odmeny z dvoch alebo viac bonusových kôl v bonuse 

„MEGABANK“, ktorá prebieha termínoch uvedených v bode 3.1, dostane okrem odmeny v zmysle 

bodu 3.2.9, “,  získava aj body do hry o extra bonus MEGABANK podľa nasledovnej tabuľky: 

Počet bonusových kôl s nárokom 

na odmenu 

Počet bodov do hry o extra 

bonus MEGABANK 

1 0 (bez nároku) 

2 1 

3 3 

4 6 

5 10 

6 16 

7 25 

4.2 Pre pridelenie bodov nerozhoduje poradie bonusových kôl. rozhoduje výhradne celkový počet 

dokončených bonusových kôl pri ktorých klientovi vznikol nárok na odmenu.  

Príklad: klient, ktorý dokončil len jedno kolo v hre o extra bonus MEGABANK, nedostane žiadne body. 

Klient ktorý dokončil 5 zo 7 bonusových kôl dostane 10 bodov. 

4.3 Hodnota extra bonusu MEGABANK-u je 190 000 EUR sa vyplatí vo forme nikov (1 EUR = 100 NIK) a 

rozdelí sa pomerne medzi všetkých klientov, ktorí získali body za úspešné dokončenie bonusových kôl. 

4.4. Hodnota odmeny z extra bonusu MEGABANK-u pre konkrétneho klienta sa vypočíta ako: „Celková 

hodnota MEGABANK-u (19 000 000 NIK) / počet všetkých bodov získaných klientami * počet bodov 

klienta“. Odmena bude pripísaná klientovi na hráčsky účet najneskôr do 24 hodín po skončení 

posledného bonusového kola. 

5. Bonus je určený len pre vybraných klientov, ktorí od 26.10.2021 do konca trvania akcie nenamietajú 

spracovanie osobných údajov na marketingové účely. 

6. Niké si vyhradzuje právo Bonus nepriznať, respektíve ho odňať bez uvedenia dôvodu a taktiež môže 

zmeniť pravidlá kedykoľvek zverejnením zmenených podmienok v našich pobočkách, na webstránkach 

či v aplikácii. Odporúčame vám pravidelne sledovať tieto podmienky akcie. Účasťou v akcii súhlasíte s 

akoukoľvek zmenou takto zmenených podmienok.  

7. Tento Štatút je zverejnený na www.nike.sk/osobitne-marketingove-nastroje-hazardnej-hry 

a v pobočkách Niké. 

http://www.nike.sk/osobitne-marketingove-nastroje-hazardnej-hry

