
Podrobné pravidlá súťaže Tenisový pavúk muži/ženy 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1. Súťaž s názvom Tenisový pavúk muži a Tenisový pavúk ženy (ďalej tiež len „Tenisový pavúk“ alebo 

"súťaž") prebieha v termíne od 27. 6. 2019 do 14. 7. 2019. 

1.2.  Súťaže  sa môže  zúčastniť  fyzická osoba  (ďalej  taktiež  „tipujúci“,  „stávkujúci“,  „súťažiaci“  alebo 

„účastník“), ktorá súhlasí s týmito pravidlami v plnom rozsahu a je riadne registrovaná k tipovaniu 

u niektorého z prevádzkovateľov uvedených v bode 7.1. týchto pravidiel a má doplnené zákonom 

vyžadované  osobné  údaje,  teda  pre  súťažiacich  v stávkovej  kancelárii  TIPSPORT  SK,  a.s.  ide 

o doplnenie niektorých osobných údajov a overenie totožnosti tipujúceho. 

 1.3. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi či k niektorej 

zo  spoločností  uvedených  v  bode  7.1.  týchto  pravidiel  či  k  ďalším  osobám  poverených 

zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb vo vzťahu osobami 

blízkymi. V prípade,  že  sa  výhercom stane osoba,  ktorá  je  vylúčená ako výherca,  výhra nie  je 

platne získaná a takej osobe nebude odovzdaná. 
 
1.4. Pravidlá  súťaže sú spoločné pre  tipujúcich u všetkých prevádzkovateľov uvedených v bode 7.1. 

týchto  pravidiel.  Toto  znenie  v  slovenskom  jazyku  upravuje  priebeh  súťaže  pre  tipujúcich 
spoločnosti TIPSPORT SK, a.s., znenie v českom jazyku upravuje priebeh súťaže pre tipujúcich 
spoločností Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. Pravidlá sú vždy dostupné v sídle usporiadateľa, v 
sídlach všetkých zúčastnených prevádzkovateľov a na internetových stránkach www.tipsport.sk, 
www.tipsport.cz  a  www.chance.cz  a na  pobočkách  stávkových  kancelárii  Tipsport  a Chance. 
Pravidlá súťaže existujú tiež v českom jazyku pre tipujúcich Tipsport.net a.s. a CHANCE a.s. a až 
na  odlišný  názov  súťaže,  použitie  niektorých  iných  výrazov  a  použitie  inej  meny  jedná  o 
principiálne rovnaké pravidlá. 

 
1.6.  Pojmy  používané  v týchto  pravidlách  sú,  pokiaľ  nie  je  stanovené  inak,  rovnaké  s pojmami 

používanými v herných plánoch a všeobecných podmienkach jednotlivých prevádzkovateľov. 

1.7. Prípadný technický výpadok či technická porucha nezakladá nárok na akúkoľvek kompenzáciu pre 

klienta, ak prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak. 

2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A VÝHRY 

2.1.  Tipujúci  hrajú  o ceny  v celkovej  hodnote  (dotácii)  4 000 000  Netov.  Rozdelenie  odmien  do 

jednotlivých súťaží je nasledovné: 

2.1.1. Dotácia pre Tenisový pavúk muži je 2 000 000 Netov. 

2.1.2. Dotácia pre Tenisový pavúk ženy je 2 000 000 Netov. 

2.2.  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že všetky výhry v súťaže sú spoločné pre všetky 

spoločnosti, v ktorých je možné sa súťaže zúčastniť, teda všetci účastníci súťaže bez ohľadu na to, 

či  sú  klientami  jednej  alebo  viacerých  spoločností  uvedených  v bode  7.1.  týchto  pravidiel, 

poprípade  či  sa  zúčastňujú  súťaže  u českého  alebo  slovenského  prevádzkovateľa,  spoločne 

súťažia o podiely z celkovej dotácie 2 000 000 Netov v Tenisovom pavúku muži a 2 000 000 Netov 

v Tenisovom pavúku ženy. 



2.3.  Organizátor  si  vyhradzuje  právo  nahradiť  deklarované  výhry  výhrami  podobného  typu 

a zodpovedajúcej hodnote.  

2.4. Tipujúci  sa musí do súťaže prihlásiť  sám, a to na základe  tipovania do súťaže. Po prihlásení na 

www.tipsport.sk, www.tipsport.cz a www.chancez.cz tipujúci vstúpi do sekcie súťaže a vyberie 

súťaž  Tenisový  pavúk muži  alebo  Tenisový  pavúk  ženy,  kde  natipuje.  Natipovaním  je  tipujúci 

zaradený do súťaže a stane sa tak jej účastníkom. 

3. PRIEBEH SÚŤAŽE A VYHODNOTENIE 

3.1. Súťaž vychádza z tenisového turnaja (Wimbledon), ktorý sa koná v danom termíne v meste Londýn 

(Veľká Británia). Celkovo je zložená zo siedmich súťažných kôl (1. kolo, 2. kolo, 3. kolo, osemfinále, 

štvrťfinále, semifinále a finále). Súťažiaci sa musí zapojiť do prvého kola, v ostatných kolách už 

zapojenie do súťaže nie je možné. Do ďalších kôl vždy postupujú len úspešní tipujúci. 

3.1.1. Súťažiaci v každom kole tipuje iba jedného tenistu/tenistku, ktorý postúpi do ďalšej fázy 

turnaja.  Tohto/túto  tenistu/tenistku  už  ale  v  ďalších  kolách  nemôže  zvoliť.  Každého 

tenistu/tenistku  možno  teda  zvoliť  iba  raz.  Ak  tipovaný  tenista/tenistka  postúpi,  súťažiaci 

postupuje s ním do ďalšieho kola. Ak tipovaný tenista/tenistka nepostúpi, súťažiaci vypadáva z 

hry. 

3.1.2. Svoje tipy môže súťažiaci meniť až do uzávierky daného zápasu. Po uzávierke svoj tip už 

meniť nemôže, aj keď sú niektoré zápasy v danom kole ešte otvorené. Uzávierka sa v priebehu 

súťaže môže meniť. 

3.1.3. Tipujúci bude môcť tipovať s časovým predstihom, od spustenia súťaže na súťažnej stránke 

(prevádzkovateľ  Tipsport.net  a.s.  a  u  ostatných  prevádzkovateľov  podľa  bodu  7.1.  týchto 

pravidiel). 

3.2.  Súťažiaci,  ktorý bude mať najviac úspešných  tipov v Tenisovom pavúku muži  alebo Tenisovom 

pavúku ženy, získava odmenu uvedenú v bode 2.1.1. alebo 2.1.2. týchto pravidiel. V prípade, že 

je výhercov viac, cena sa medzi nich rozdelí. 

3.3. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov tenista/tenistka nenastúpi alebo nedokončí zápas (skreč), je 

postupované  nasledovne:  tipy  na  tohto  tenistu/tenistku  sa  berú  ako  prehrávajúce  a súťažiaci 

vypadáva zo súťaže. 

3.4.  Prípadná  zmena  vyhodnotenia  niektorého  zápasu  (napr.  úpravou  oficiálnych  výsledkov, 

diskvalifikáciou  a pod.),  ktorá  bude  uskutočnená  až  po  vyhodnotení  kola,  už  nemá  vplyv  na 

vyhodnotenie súťaže. 

3.5.  V prípade,  že  tipovaný  tenista/tenistka  nenastúpi  na  stretnutie  a nahradí  ho/ju  niekto  iný,  tip 

súťažiaceho automaticky prechádza z tenistku/tenistky, ktorý ho nahradil. Svoj tip môžete zmeniť 

v prípadoch, ktoré povoľujú tieto pravidlá. 

3.6. Organizátor súťaže má právo zmazať tipy akéhokoľvek účastníka, pokiaľ poruší pravidlá súťaže. 

 

 



4. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV A ODOVZDANIE VÝHRY 

4.1. Pri splnení podmienok súťaže uvedených v bode 3.2. získava tipujúci u prevádzkovateľa, u ktorého 

sa súťaže zúčastňuje, výhru podľa bodu 2.1.1 alebo 2.1.2. (ďalej tiež len „výhra“), a to tak, že je 

celková  dotácia  súťaže  vydelená  počtom  tipujúcich  u  všetkých  prevádzkovateľov,  ktorí  splnili 

podmienky uvedené v bode 3.2. Na každého vyhrávajúceho účastníka pripadá presne rovnaký 

podiel celkovej dotácie. Každý tipujúci môže u jedného prevádzkovateľa získať iba jednu výhru. 

4.2. Dosiahnuté výhry budú tipujúcim vyplatené výhradne v bodovej hodnote zodpovedajúcej hodnote 

v EUR alebo Kč podľa prevodu uvedeného nižšie. V prípade, že táto bodová hodnota nie je po 

prevode v celých jednotkách, zaokrúhľuje sa vždy na celú jednotku danej bodovej hodnoty nahor. 

4.2.1.  Vyhrávajúcim  účastníkom  (prevádzkovateľ  TIPSPORT  SK,  a.s.),  je  dosiahnutá  výhra 

vyplatená v Netoch na ich herný účet, pričom 100 Net sa rovná 1 EUR. Nety je možné využiť na 

všetky stávky podľa pravidiel Tipkonta.  

4.2.2. Vyhrávajúcim účastníkom (prevádzkovateľ CHANCE a.s.), je dosiahnutá výhra vyplatená v 

goldenoch  na  ich  herný  účet,  pričom  platný  pomer  goldenov  voči  Kč  je  vždy  zverejnený  na 

https://www.chance.cz/v sekcii Bonusy. Goldeny je možné využiť na ľubovoľné stávky. 

4.2.3. Vyhrávajúcim účastníkom (prevádzkovateľ Tipsport.net a.s.), je dosiahnutá výhra vyplatená 

v Netoch na ich herné konto, pričom 1 Net sa rovná 1 Kč. Nety je možné využiť na všetky stávky 

v súlade s Parametrami Tipkonta.   

 
4.3. 1 Net sa rovná 1 cent (100 Netov = 1 €). Nety sú pre výhercu – fyzickú osobu – nepeňažnou výhrou. 
 
4.4. Získané nepeňažné výhry v spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. predstavujú pre výhercu – fyzickú osobu 

príjem podľa § 8 ods. 1 písm.  j)  zákona č. 595/2003 Z.z. o dani  z príjmov podliehajúci platnej 

sadzbe  dane.  V rozsahu,  v ktorom  výhra  podlieha  zdaneniu,  bude  výherca –  fyzická  osoba 

v princípe  povinná  odviesť  odvod  na  zdravotné  poistenie  vo  výške  14%.  Výhra  sa  v prípade 

výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne 

poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 € za jednu výhru. O výške výhry 

bude spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. výhercu informovať v zmysle platného zákona č. 595/2003 

Z.z. o dani z príjmov. 

 

4.5. Hodnotu nepeňažnej výhry, ktorá nepresiahne sumu  350 €, oznámi spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. 

výhercovi prostredníctvom súkromnej správy, ktorá sa zobrazí výhercovi po prihlásení do jeho 

herného účtu. V prípade výhry, ktorej hodnota presiahne sumu 350 €, spoločnosť TIPPSORT SK, 

a.s. zašle výhercovi oznámenie o hodnote nepeňažnej výhry elektronicky a to e‐mailom na e‐

mailovú  adresu  výhercu  uvedenú   v osobných  údajoch  na  jeho  hernom  účte.   Výherca môže 

spoločnosť  TIPSPORT  SK,  a.s.  požiadať  o zaslanie   oznámenia  o hodnote  nepeňažnej  výhry 

poštou,  ktoré  mu  spoločnosť  TIPSPORT  SK,  a.s.  zašle  na  adresu  uvedenú  v žiadosti,  ako 

doporučenú zásielku prostredníctvom pošty. 

4.6. Pokiaľ tipujúci dosiahne výhru u viacerých prevádzkovateľov naraz, získa výhru u každého z týchto 

prevádzkovateľov. 

4.7. Vyhrávajúcim účastníkom budú výhry pripísané najneskôr do 5 pracovných dní od vyhodnotenia 

jednotlivých kôl súťaže. 

4.8.  Tipujúci  si  nemôže  nárokovať  inú  výhru,  než  akú  určil  usporiadateľ  súťaže.  Výhru  nemožno 

alternatívne vyplatiť v hotovosti ani požadovať iné plnenie. 



4.9. Prípadná zmena vyhodnotenia pri  ktorejkoľvek príležitosti  v  rámci  súťaže Tenisový pavúk muži 

alebo Tenisový pavúk ženy (napr. úpravou oficiálnych výsledkov), ku ktorej dôjde až po vyplatení 

odmien v rámci súťaže, už nebude mať na túto výplatu odmien a vyhodnotenie súťaže vplyv. 

4.10. V prípade, že sa akákoľvek príležitosť v rámci súťaže Tenisový pavúk muži alebo Tenisový pavúk 

ženy  z akéhokoľvek dôvodu neuskutoční, má usporiadateľ právo  súťaž  zrušiť  a odmeny podľa 

bodu 2.1.1. a 2.1.2. týchto pravidiel pre danú súťaž nerozdeliť. 

4.11. Usporiadateľ súťaže má právo vyškrtnúť akéhokoľvek účastníka bez udania dôvodu. 

5. REKLAMÁCIE 

5.1.  Akékoľvek  reklamácie  vyplývajúce  z  priebehu  súťaže  môže  účastník  uplatniť  u  príslušného 

prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorého sa súťaže zúčastňuje, a to len písomne ich zaslaním e‐

mailom na adresu podpora@tipsport.sk alebo listom na adresu prevádzkovateľa, a to najneskôr 

do 3 pracovných dní od chvíle, kedy došlo k reklamovanej situácii. Takéto reklamácie budú bez 

zbytočného odkladu vybavené po predchádzajúcom prerokovaní s usporiadateľom súťaže. 

5.2.  Jednotlivé  reklamácie  sú  riešené  individuálne,  pričom  v  príslušných  situáciách  postupuje 

prevádzkovateľ či usporiadateľ zvyčajne podľa týchto zásad: 

5.2.1. Reklamácii nebude vyhovené v prípade, že tipujúci neuzavrel stávky v požadovanej dennej 

hodnote  vkladu  z  dôvodov  ležiacich  na  strane  stávkujúceho  (opomenutia,  nesplnenia 

dennej hodnoty vkladu a pod.). 

5.2.2. Reklamácii nebude vyhovené v prípade, že tipujúci neuzavrel stávky v požadovanej dennej 

hodnote  vkladu  z  dôvodov  ležiacich  na  strane  prevádzkovateľa  len  počas  veľmi 

obmedzenej  alebo  s  predstihom  avizovanej  doby  (krátkodobý  výpadok  internetového 

tipovania  či  jeho  plánovaná  údržba,  krátkodobé  alebo  vopred  oznamované  dlhodobé 

uzatvorenie pobočky alebo nedostupnosť prihlásenia do vernostného programu a pod.). V 

týchto prípadoch sa má prednostne za to, že tipujúci uplatní iný dostupný spôsob podania 

stávky u daného prevádzkovateľa (napr. prostredníctvom mobilného telefónu). 

5.2.3.  Reklamácii  môže  byť  vyhovené  v  prípade,  že  tipujúci  neuzavrel  stávky  v  požadovanej 

dennej hodnote vkladu z dôvodov neočakávane ležiacich na strane prevádzkovateľa počas 

väčšiny  bežnej  prevádzkovej  doby  (dlhodobý  výpadok  internetového  tipovania,  náhle 

celodenné  uzatvorenie  pobočky  alebo  dlhodobá  nedostupnosť  prihlásenia  do 

vernostného programu a pod.), ale iba v prípade, že tipujúci preukázateľne nemôže v takto 

neočakávanej situácii uzatvoriť stávku iným dostupným spôsobom (napr. uzatvára stávky 

iba v pobočkách a nemá vytvorený internetový herný účet alebo uzatvára stávky výhradne 

na internete a nie je členom vernostného programu prevádzkovateľa). 

5.2.4. Reklamácii bude vyhovené v prípade, že účastníkovi, ktorý splnil všetky podmienky súťaže, 

nebola v uvedenej lehote stanoveným spôsobom pripísaná výhra, alebo bola táto výhra 

pripísaná v inej ako dosiahnutej bodovej hodnote. 

5.3. V prípade uznania reklamácie je účastníkovi uznané pokračovanie v súťaži. 

5.4.  Rozhodnutie  prevádzkovateľa  či  usporiadateľa  o  výsledku  reklamácie  je  vždy  konečné  bez 

možnosti odvolania. 

6. OSOBNÉ ÚDAJE 

6.1. Osobné údaje spracovávame v súlade so Zásadami o ochrane osobných údajov. 



7. OSTATNÉ USTANOVENIA A PODMIENKY 

7.1. Usporiadateľom  súťaže  je  spoločnosť  Tipsport.net  as,  so  sídlom Politických  vězňů 156,  266 01 

Beroun,  IČ: 28178653, DIČ: CZ699000475, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským 

súdom  v  Prahe,  oddiel  B,  vložka  12548  (v  týchto  pravidlách  len  „usporiadateľ“),  ktorá  na 

organizovanie súťaže spolupracuje so spoločnosťami TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s. (v týchto 

pravidlách len "prevádzkovatelia"). 

7.2.  Akékoľvek  reklamácie  vyplývajúce  z účasti  na  súťaži  môže  tipujúci  podávať  len  spoločne 

s predložením  príslušných  dokladov  zaslaním  na  podpora@tipsport.sk,  podpora@tipsport.cz 

a info@chance.cz.  

  7.2.1.  Reklamácie  priebehu  alebo  vyhodnotenia  zápasu  musí  byť  uplatnená  bezodkladne, 

najneskôr však do 2 hodín od jeho ukončenia. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. 

  7.2.2.  Všetky  reklamácie  budú  vybavované  v čo  najkratšej  lehote  podľa  poradia,  v akom  boli 

obdržané s prihliadnutím na ich náročnosť.  
 
7.3. Usporiadateľ  si  vyhradzuje  právo  kedykoľvek  zmeniť  pravidlá  alebo podmienky  súťaže  vrátane 

zmeny doby  jej  trvania,  či  súťaž  kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a  to  s účinnosťou odo dňa 
uverejnenia na webe www.tipsport.sk, www.tipsport.cz  a www.chance.cz.  Súťažiaci  (účastník 
súťaže) svojím zapojením sa do súťaže vyjadruje súhlas s jej podmienkami a výslovne potvrdzuje, 
že si je vedomý možnosti okamžitého zrušenia súťaže usporiadateľom súťaže a skutočnosti, že 
v takom prípade končí  jeho účasť v súťaži bez akejkoľvek náhrady. Usporiadateľ  je oprávnený 
podmienky súťaže zmeniť či ich bez náhrady ako celok zrušiť najmä v prípade, že jej podmienky 
budú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, bude úradne zakázaná či usporiadateľ bude 
vyzvaný  alebo mu bude  inak odporučené dozornými  orgánmi  v závislosti  na  ich  interpretácii 
príslušných  právnych  predpisov  dopadajúcich  na  prevádzkovanie  súťaže,  aby  súťaž  ukončil  a 
ďalej  ju neprevádzkoval.    Za výzvu či odporučenie k ukončeniu súťaže dozorným orgánom sa 
považuje aj situácia, kedy bude vo veci súťaže zahájené akékoľvek správne či súdne riadenie či 
bude zverejnené úradné stanovisko, analýza či odporučenie, ktoré bude vo všeobecnej rovine 
podmienky súťaže považovať za rozporné s príslušnými právnymi predpismi. 

7.4. Ak bude mať usporiadateľ či iný prevádzkovateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé 

alebo nekalé  konanie  účastníka  súťaže  či  inej  osoby,  alebo ak  k  takému konaniu dôjde,  bude 

účastník  súťaže bez  náhrady  vylúčený.  To platí  rovnako aj  v prípade,  že účastník porušil  tieto 

pravidlá,  herný  plán  alebo  všeobecné  podmienky  jednotlivých  prevádzkovateľov,  či  iný 

všeobecne  záväzný  právny  predpis  vzťahujúci  sa  k tipovaniu  u usporiadateľa  a iných 

prevádzkovateľov.  Herný  plán  pre  prevádzkovanie  internetového  tipovania  a Všeobecné 

podmienky pre elektronické  tipovanie majú v prípade potreby výkladu  týchto pravidiel  súťaže 

subsidiárny charakter, pokiaľ ich príslušné ustanovenia dopadajú na princípy a postupy súťaže.  

7.5. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. V prípade pochybností nad výkladom týchto 

pravidiel vždy platí výklad usporiadateľa a konečné rozhodnutie o sporných otázkach je tak vždy 

na ňom. 

7.6. Princíp a pravidlá súťaže sú chránené podľa príslušných právnych predpisov a nie  je možné  ich 

použiť či z nich vychádzať bez preukázateľného súhlasu organizátora. 

7.7.  V  ostatnom  sa  priebeh  súťaže  a  vzťahy  medzi  účastníkom  súťaže  a  usporiadateľom,  resp. 

jednotlivými  prevádzkovateľmi,  riadia  právnym  poriadkom  Českej  republiky  s  vylúčením 

kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného. 

 

Platí od 26. 6. 2019  

Tipsport.net a.s. za účasti CHANCE a.s. a TIPSPORT SK, a.s. 


