
Pravidlá súťaže Tipovačka  
  

  

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA  

1.1. Súťaž s názvom Tipovačka (ďalej tiež „súťaž") sa koná v termíne od od 20. 11. 2022 do 18. 12. 2022 

(ďalej tiež „súťažné obdobie").   

  

1.2. Súťaže sa môžu účastniť všetci tipujúci (ďalej aj „súťažiaci“ alebo „účastníci"), ktorí sú 
zaregistrovaní v niektorej zo spoločností uvedených v bode 7.1 týchto pravidiel (ďalej tiež 
„prevádzkovatelia“)  

  

1.3. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k niektorému z 

prevádzkovateľov, či k ďalším osobám poverených zabezpečením súťaže a osoby, ktoré sú ku 

ktorejkoľvek z týchto osôb vo vzťahu osobami blízkymi. V prípade, že sa výhercom súťaže stane 

osoba, ktorá je vylúčená z účasti v súťaži, výhra nie je platne získaná a tejto osobe nebude 

odovzdaná.  

  

1.4. Pravidlá súťaže sú spoločné pre tipujúcich u všetkých prevádzkovateľov. 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. V prípade pravidiel v  

slovenskom jazyku pre tipujúcich spoločnosti TIPSPORT SK, a.s. sa až na odlišný názov súťaže, použitie 

niektorých iných výrazov a použitie inej meny jedná o principiálne rovnaké pravidlá.  

  

1.5. Pojmy používané v týchto záväzných pravidlách sú, pokiaľ nie je stanovené inak, zhodné s pojmami 

používanými v herných plánoch a všeobecných podmienkach jednotlivých prevádzkovateľov.  

  

1.6. Prípadný technický výpadok či technická porucha nespôsobuje nárok na akúkoľvek kompenzáciu 

pre klienta, pokiaľ prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak.  

  

2. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A VÝHRY  

  

2.1. Tipujúci sa musí do súťaže prihlásiť sám a to na základe odoslania svojich tipov do súťaže. 

Potvrdením/kliknutím na tlačidlo „Odoslať tipy" budú tipy tipujúceho zaradené do súťaže a 

tipujúci sa tak stane jej účastníkom.  

   

2.2. Výhrami v súťaži sú bodové dotácie Tipkonta (Nety) a bodové dotácie konta Golden Clubu 

(goldeny) uvedené v bode 2.3. a 2.3.1. týchto pravidiel. Prehľad pripísaných odmien pre danú súťaž 

bude na internetových stránkach príslušného prevádzkovateľa zverejnený vždy najneskôr 1. deň 

daného hracieho kola (ďalej len „kolo“).  

  

2.2.1. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti sa uvádza, že výhra v súťaži je pre dané 

umiestnenie spoločná pre všetkých usporiadateľov, pri ktorých sa dá súťaže zúčastniť, teda 

všetci účastníci súťaže bez ohľadu na to, ktorého z usporiadateľov sú klientami, spoločne 

http://www.tipsport.sk/
http://www.tipsport.sk/
http://www.tipsport.cz/
http://www.tipsport.cz/
http://www.chance.cz/
http://www.chance.cz/


súťažia o jedinú výhru pre dané umiestnenie, pričom táto výhra môže byť vyplácaná v Netoch 

alebo goldenoch, pokiaľ nie je uvedené inak.  

  

2.2.2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu 

a odpovedajúcej hodnoty.  

  

2.3. 50 000 najúspešnejších tipujúcich v priebehu súťažného obdobia získa nasledujúce ceny:   

 

Tipujúci s najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:  2 000 000Netov  

Tipujúci s 2. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:       800 000 Netov  

Tipujúci s 3. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:       400 000 Netov  

Tipujúci so 4. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:         280 000 Netov  

Tipujúci s 5.najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:          200 000 Netov  

Tipujúci so 6. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:         120 000 Netov  

Tipujúci so 7. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:           80 000 Netov  

Tipujúci s 8. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:            40 000 Netov  

Tipujúci s 9. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:            28 000 Netov  

Tipujúci s 10. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:           20 000 Netov  

 Tipujúci s 11. – 15. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:         16 000 Netov  

 Tipujúci so 16. – 25. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:        12 000 Netov  

 Tipujúci s 26. – 50. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:           8 000 Netov  

Tipujúci so 51. – 100. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:           4 000 Netov  

Tipujúci s 101. – 500. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:           2 000 Netov  

Tipujúci s 501. – 1 000. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:        1 200 Netov  

Tipujúci s 1 001. – 2 000. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:        800 Netov  

Tipujúci s 2 001. – 5 000. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:        600 Netov  

Tipujúci s 5 001. – 10 000. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:      400 Netov  

Tipujúci s 10 001. – 20 000. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:    2800 Netov  

Tipujúci s 20 001. – 30 000. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:    200 Netov  

Tipujúci s 30 001. – 50 000. najvyšším súčtom dosiahnutých bodov:    120 Netov 

 

  

  

2.3.1. Každé hracie kolo sa hrá o bank 120 000 až 800 000 Netov. Ten bude vyplatený tipujúcemu, ktorý 
v danom hracom kole dosiahne najvyšší počet bodov. V prípade, že v danom hracom kole získa 
najvyšší počet bodov viacero tipujúcich, bude bank rozdelený vždy rovnakým dielom medzi 
týchto tipujúcich.   
  

• Bank v 1. hracom kole:   120 000 Netov  

• Bank v 2. hracom kole:   120 000 Netov  

• Bank v 3. hracom kole:   120 000 Netov  

• Bank v 4. hracom kole:   120 000 Netov  

• Bank v 5. hracom kole:   120 000 Netov  

• Bank v 6. hracom kole:   120 000 Netov  

• Bank v 7. hracom kole:   200 000 Netov  

• Bank v 8. hracom kole:   200 000 Netov  

• Bank v 9. hracom kole:   200 000 Netov  

• Bank v 10. hracom kole: 200 000 Netov  



• Bank v 11. hracom kole: 200 000 Netov  

• Bank v 12. hracom kole: 200 000 Netov  

• Bank v 13. hracom kole: 280 000 Netov  

• Bank v 14. hracom kole: 280 000 Netov  

• Bank v 15. hracom kole: 400 000 Netov  

• Bank v 16. hracom kole: 600 000 Netov  

• Bank v 14. hracom kole: 800 000 Netov  

 

100 najlepších súťažiacich obdrží jednu oficiálnu loptu futbalových majstrovstiev. 

 

3. PRIEBEH SÚŤAŽE  

3.1. Súťaž prebehne v 17 hracích kolách.  

3.1.1. Tipujúci bude môcť tipovať s časovým predstihom, od spustenia súťaže na internetových 

stránkach www.tipsport.sk  (prevádzkovateľ TIPSPORT SK, a.s. a u ostatných prevádzkovateľov 

podľa bodu 7.1. týchto pravidiel).  

3.1.2. Vyhodnotenie daného hracieho kola je typicky maximálne do 10:00 hod. nasledujúceho 

dňa po odohraní všetkých organizátorom vypísaných zápasov na dané kolo.   

3.2. Tipujúci si môže vyplniť svoje presné výsledky (ďalej taktiež „výsledky“) na vypísané kolá dopredu.   

3.3. Svoje tipy môže tipujúci ľubovoľne meniť do uzávierky, ktorá je vypísaná usporiadateľom. 

Uzávierka sa v priebehu súťaže môže meniť.  

  

4. VYHODNOTENIE  

4.1. Súťaž je vyhodnocovaná na základe bodového stavu (ďalej taktiež „body“) dosiahnutého v danom 

súťažnom období. Body do priebežného rebríčka sa pre potreby tejto súťaže počítajú na základe 

uhádnutých presných výsledkov na organizátorom dopredu vyhlásené stretnutia podľa nasledujúceho 

kľúča:   

10 bodov ‐ tipujúci získa tento počet bodov, ak uhádne presný výsledok zápasu v základnej hracej 

dobe, t.j. jeho tip na výsledok stretnutia sa zhoduje s oficiálnym výsledkom zápasu v základnej hracej 

dobe zverejnenom na stránkach usporiadateľa.   

6 bodov – tipujúci získa tento počet bodov, ak uhádne víťaza zápasu a zároveň definuje i gólový 

rozdiel v základnej hracej dobe, alebo uhádne víťaza zápasu a zároveň presný počet gólov v základnej 

hracej dobe. Tento počet bodov získa aj tipujúci, ktorý uhádne remízový výsledok stretnutia, ktorý ale 
nie je presným výsledkom zápasu v základnej hracej dobe.   

4 body ‐ tipujúci získa tento počet bodov, ak uhádne víťaza zápasu bez gólového rozdielu alebo bez 

presného počtu gólov v základnej hracej dobe.   

2 body – tipujúci získa tento počet bodov, ak uhádne presný počet padnutých gólov v základnej 

hracej dobe, ale neuhádol víťaza zápasu.   

0 bodov ‐ tipujúci získa tento počet bodov, ak nezískal 10, 6, 4 alebo 2 body.   

Príklad:   

Zápas v základnej hracej dobe skončil 4:1.   

10 bodov – získa tipujúci, ktorý tipoval presný výsledok 4:1.   

6 bodov – získa tipujúci, ktorý tipoval výsledok 3:0, 5:2, 6:3, 3:2, atď.   

4 body – získa tipujúci, ktorý tipoval výsledok 3:1, 1:0, 2:1, atď.   

2 body – získa tipujúci, ktorý tipoval výsledok 2:3, 1:4, 0:5, atď.   
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0 bodov – získa tipujúci, ktorý tipoval výsledok 0:2, 1:3, 1:5, atď.  

4.2. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nebude vyhodnotený zápas, ktorý bol tipovaný v uplynulom 

kole, do času vyhodnotenie tohto kola (to je štandardne o 10:00 hod nasledujúceho dňa po odohraní 

všetkých usporiadateľom vypísaných zápasov na dané hracie kolo), sa postupuje takto:  

nevyhodnotené zápasy nie sú pre účel súťaže bodované. Prípadná zmena vyhodnotenie niektorého 

tipu, ktorá bude vykonaná až po vyhodnotení kola, už nemá vplyv na bodovanie.   

4.3. V prípade, že na konci súťaže budú mať tipujúci rovnaký počet bodov, rozhodnú o ich umiestnení 

doplnkové kritériá v nasledujúcom poradí:   

4.3.1. Počet natipovaných zápasov (lepšie umiestneným bude tipujúci s nižším počtom 
tipovaných zápasov).   

4.3.2. Dátum a čas odoslania prvých tipov do súťaže (lepšie umiestneným bude tipujúci, ktorý 
odošle svoje tipy do súťaže skôr).  

4.4. Podmienkou pre vyplatenie banku v každom hracom kole je odohranie minimálne jedného 

zápasu v rámci daného kola.    

    

4.5. Podmienkou pre vyplatenie výhry za celkové umiestnenie je uskutočnenie minimálne 5 kôl (z 

celkových 17  hracích kôl). Za uskutočnené sa kolo považuje, ak sa v ňom odohrá aspoň jeden zápas.    

  

  

5. URČENIE VÝHERCOV A ODOVZDANIE VÝHIER  

5.1. Výhercami súťaže sa stanú tipujúci, ktorí dosiahnu odmeňovaného umiestnenia podľa prehľadu 

vypísaných odmien uvedenom v bode 2.3. týchto pravidiel.  

5.2. Výhry budú výhercom doručené dohodnutým spôsobom alebo pripísané do Tipkonta/Golden 

Clubu a to najneskôr k 3. pracovnému dňu po skončení súťažného obdobia.   

5.3. Výhry účastníkov, ktoré z dôvodov nie ležiacich na strane usporiadateľa nebude možné pripísať, 

prepadajú v prospech usporiadateľa.   

  

5.4. 1 Net sa rovná 1 cent (100 Netov = 1 €). Nety sú pre výhercu – fyzickú osobu – nepeňažnou 

výhrou.  

5.5. 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.  

   

5.6. Hodnotu nepeňažnej výhry oznámi spoločnosť TIPSPORT SK, a.s. výhercovi prostredníctvom 

súkromnej správy, ktorá sa zobrazí výhercovi po prihlásení do jeho hráčskeho účtu. 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.  

  



5.7. Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie oznámenia o výhre z 

dôvodov spočívajúcich na strane súťažiaceho alebo poskytovateľa služieb elektronických komunikácií, 

poskytovateľa poštových služieb či iného doručovateľa či prepravcu.   

  

5.8. Súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže. Usporiadateľ 

nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier.   

  

5.9. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani požadovať iné plnenie. Výhry nie je možné 

vymáhať súdnou cestou.  

  

6. OSOBNÉ ÚDAJE  

6.1. 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 a.s., so sídlom Politických vězňů 156, 266 01 

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

v Praze, oddíl B, vložka 12548 (v týchto pravidlách len „usporiadateľ“), ktorá na organizovaní Duelu 

spolupracuje so spoločnosťami TIPSPORT SK, a.s. a CHANCE a.s.   

7.2. Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z účasti v súťaži a jej priebehu môže tipujúci podávať len 

spoločne s predložením príslušných dokladov prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu 

podpora@tipsport.sk, podpora@tipsport.cz alebo info@chance.cz.  

7.2.1. Reklamácia priebehu alebo vyhodnotenia pretekov musí byť uplatnená bezodkladne, 

najneskôr však do 24 hodín od jeho ukončenia. Na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.  

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

doručené s prihliadnutím na ich náročnosť.   

7.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane 

doby jej trvania či súťaž kedykoľvek ukončiť bez akejkoľvek náhrady, a to s účinnosťou odo dňa 

uverejnenia na webe www.tipsport.sk. 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 a skutočnosti, že v takom prípade končí jeho účasť v súťaži bez 

akejkoľvek náhrady. Usporiadateľ je oprávnený podmienky súťaže zmeniť či ju bez náhrady ako celok 

zrušiť najmä v prípade, že jej podmienky budú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, bude 

úradne zakázaná alebo usporiadateľ bude vyzvaný či 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 

zo súťaže 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 

týkajúci sa tipovania u Usporiadateľa a ostatných prevádzkovateľov. Herný plán pre prevádzkovanie 
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internetových kurzových stávok a Všeobecné podmienky pre elektronické tipovanie u Usporiadateľa 

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 súťaže či iných sporoch 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 nemožno ich použiť 

či z nich vychádzať bez preukázateľného súhlasu usporiadateľa.  

7.7. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi účastníkom súťaže a usporiadateľom riadia právnym 

poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem medzinárodného práva súkromného.  

  

V Beroune 11. 11. 2022  

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

  


