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Pravidlá pre Extrakurz Niké 
 

1. Základné ustanovenia 
Tento dokument pravidiel pre Niké Extrakurz (ďalej len “Pravidlá“) je záväzným dokumentom, 

ktorý upravuje všeobecné pravidlá pre občasné automatické kurzové zvýhodnenie Extrakurz podľa §5 

bod 4m Herného plánu na prevádzkovanie kurzových stávok v herni, v prevádzkach a v internetovej 

herni a určuje podmienky jeho riadneho priebehu. 

Podrobné podmienky jednotlivých parametrov, na základe ktorých bude môcť Hráč získať 

Extrakurz na ním uzavretú stávku, ako i výška samotného Extrakurzu pri konkrétnej ponuke 

Extrakurzu budú stanovené v samostatnom dokumente Podmienky Extrakurzu (ďalej len 

„Podmienky“). 

Organizátorom Extrakurzu 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. 

 

2. Podmienky účasti 
Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a spĺňa podmienky 

stanovené Zákonom č. 30/2019 Z.z o hazardných hrách, ďalej len „Zákon“ a v čase trvania tejto 

aktivity má zriadený a overený Hráčsky účet na www.nike.sk, (ďalej len „Hráč“). 

 

3. Trvanie Extrakurzu 
Extrakurz je časovo ohraničená ponuka a môže prebiehať: 

- Prostredníctvom internetu v internetovej herni 

- V Pobočkách NIKÉ, ktorými sú prevádzky a herne uvedené v individuálnej licencii na 

prevádzkovanie kurzových stávok 

Začiatok a koniec ponuky budú uvedené v dokumente Podmienok. 

 

4. Pravidlá Extrakurzu 
Organizátor stanoví parametre, na základe ktorých môže Hráč získať na ním uzavretú stávku 

Extrakurz. Tieto parametre, ako napr. minimálna výška stávky; minimálny celkový kurz stávky; 

minimálny kurz tipu konkrétnej stávkovej príležitosti, ktoré sa počítajú pre udelenie Extrakurzu,sú 

uvedené v Pravidlách. 

1. V rámci Extrakurzu sa Hráčovi automaticky zvýši celkový kurz uzavretej stávky vo forme 

automatického kurzového zvýhodnenia v závislosti od počtu tipov na uzavretej stávke 

Hráča. 

2. V prípade, že  Hráčom uzavretá stávka  spĺňa všetky podmienky pre pripísanie Extrakurzu 

uvedené v Podmienkach, tak sa Extrakurz pripíše na uzavretú stávku automaticky, bez 

potreby ďalšieho zásahu zo strany hráča. 
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3. Pri uzatváraní stávky je udelenie a výška Extrakurzu len informatívna. Finálna výška sa 

vypočíta pri vyhodnotení uzavretej stávky. 

4. Výška Extrakurzu bude viditeľná v Hráčskom rozhraní pri každej uzavretej stávke.; Ak Hráč 

uzavrie stávku na Pobočke, informácia o výške Extrakurzu bude zobrazená na tlačenom 

tikete. 

5. Extrakurz môže získať len registrovaný a overený Hráč. Neregistrovaný Hráč nemôže získať 

Extrakurz na uzavretú stávku. 

6. Uzavretie stávky sa musí uskutočniť v čase trvania Extrakurzu (čas uvedený v 

Podmienkach). V prípade, že Hráč uzavrie stávku v období trvania kampane Extrakurzu, ale 

táto stávka bude vyhodnotená po skončení trvania danej kampane , platia pre uzatvorenú 

stávku Hráča také podmienky Extrakurzu, ktoré boli platné v čase trvania spomínanej 

kampane Extrakurzu. 

7. Hráč môže získať Extrakurz len za stávky uzatvorené: 

o v internetovej herni prostredníctvom webového portálu Niké http://www.nike.sk; 

mobilného portálu https://m.nike.sk/ alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Niké. 

o v Pobočkách Niké, ktorými sú prevádzky a herne upravené v individuálnej licencii na 

prevádzkovanie kurzových stávok 

Na stávky prijaté formou krátkej textovej správy alebo multimediálnej správy nie je možné 

získať Extrakurz. 

8. Hráč môže získať Extrakurz len na kumulovanú stávku. 

o Hráč nemôže získať Extrakurz pri Sólo stávkach. 

o Hráč nemôže získať Extrakurz pri rozpisových stávkach. 

o Hráč nemôže získať Extrakurz pri stávkach, na ktorých sa nachádzajú tipy na virtuálne 

stávkové udalosti. 

9. Hráč môže získať Extrakurz pri uzatvorených stávkach, na ktorých sú výlučne LIVE tipy 

alebo výlučne predzápasové tipy alebo ich kombinácia – v závislosti od toho, ako je to 

uvedené v Podmienkach danej kampane Extrakurz. Podľa toho, či sa na uzatvorenej stávke 

nachádzajú výlučne LIVE tipy alebo výlučne predzápasové tipy alebo oba druhy, platia 

rôzne podmienky pre získanie Extrakurzu. 

Výška každého parametra je konkrétne uvedená v dokumente Podmienky 

o Minimálna výška stávky. 

Taktiež, Hráč môže uzavrieť stávku aj za NIK, pričom minimálna výška stávky v NIK 

musí dosahovať jej ekvivalent v EUR. 

Príklad: Minimálna výška stávky, za ktorú si Hráč uzavrie stávku bude 3.00 EUR alebo 

300 NIK. 

o Minimálny počet tipov na uzatvorenej stávke potrebných na to, aby Hráč získal 

Extrakurz. 

o Príklad: Minimálny počet tipov na uzavretej stávke, od ktorých môže Hráč získať 

Extrakurz pri stávke, na ktorej sú výlučne tipy LIVE, je 2. 

o Minimálny kurz tipu, ktorý sa počíta do podmienok Extrakurzu. 

Uzavretá stávka Hráča sa môže skladať aj z tipov s nižším kurzom. Hráč si na stávku 

môže podať i tipy s nižším kurzom, avšak tieto nebudú vnímané z pohľadu Extrakurzu 

ako tipy, za ktoré by sa mal Extrakurz navýšiť. Do celkového kurzu stávky sa však 

počíta. 

Príklad: Minimálny kurz tipu, ktorý sa počíta do podmienok Extrakurzu je 1.20. Hráč 

uzavrie stávku s tipom A s kurzom 1.20; tipom B s kurzom 1.25; a tipom C s kurzom 

1.10. Z hľadiska Extrakurzu dostane Hráč automatické kurzové zvýhodnenie, ktoré 
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zodpovedá 2 tipom na uzavretej stávke (v tomto prípade 4%). Celkový kurz uzavretej 

stávky bude 1.20 (tip A) x 1.25 (tip B) x 1.10 (tip C) x 1.04 (Extrakurz) = 1.72 

Pre splnenie získania Extrakurzu musia byť splnené všetky podmienky. 

10. Hráč vidí informáciu o tom, či spĺňa jeho stávka podmienky pre Extrakurz: 

o priamo pri uzatváraní stávky v internetovej herni, ktorý ukazuje výšku aktuálneho 

Extrakurzu; 

o na podanom tikete, resp. detailoch uzavretej stávky; 

o na vyhodnotenom tikete resp. detailoch uzavretej stávky (sú označené slovom 

„Extrakurz“). 

Platí, že výška Extrakurzu sa prepočítava pri podaní a vyhodnotení uzavretej stávky podľa 

Pravidiel a Podmienok.  

11. Pridanie Extrakurzu je plne automatizované. V editore tiketu vidí Hráč aktuálny stav 

Extrakurzu. Ak uzatváraná stávka spĺňa podmienky pre získanie Extrakurzu, Hráč nevie 

odobrať Extrakurz. 

12. Výsledný Extrakurz, ktorý bude platiť pre Hráča, vychádza zo stavu uzatvorenej stávky v 

momente jej vyhodnotenia. Ak v momente vyhodnotenia uzatvorenej stávky je jeden 

alebo viac tipov napríklad vrátených, čím z pohľadu Extrakurzu klesol počet požadovaných 

tipov (teda uzatvorená stávka Hráča nespĺňa všetky podmienky pre získanie Extrakurzu), z 

ktorých sa počíta výška Extrakurzu, tak platí, že Extrakurz sa môže znížiť, prípadne sa 

neudelí vôbec. 

13. Hráč môže získať Extrakurz aj na uzavretú stávku získanú v rámci osobitného 

marketingového nástroja hazardnej hry. 

14. V prípade, ak Niké ponúka Hráčovi predčasnú výplatu výhry, Extrakurz nemá vplyv na 

ponúkanú sumu danej predčasnej výhry. 

15. Extrakurz nemá vplyv na výšku NIKov pripisovaných po prvom vyhodnotení uzatvorenej 

stávky. 

16. Extrakurz sa nezarátava do podmienok pre získanie Bonusovej Stávky a Megastávky.. 

o Príklad: Hráč bude mať na uzavretej stávke tipy s kurzami 2.60 / 2.57 / 2.08 / 2.03 / 

3.80 / 1.72 a Extrakurz 1.10. S Extrakurzom je celkový kurz uzavretej stávky 202.85, 

čiže dosahuje kurz 200 potrebný pre Bonusovú stávku. Avšak Extrakurz sa do 

podmienok pre Bonusovú stávku nepočíta, čiže z hľadiska Bonusovej stávky má kurz 

184.41, čím Hráč nesplnil kurzovú podmienku pre Bonusovú stávku. 

17. Nie je možné kombinovať Extrakurz s Kurzovým zvýhodnením za niky. Ak si Hráč vyberie 

Kurzové zvýhodnenie za niky, ktoré bude nižšie ako ponúkaný Extrakurz, tak sa na uzavretú 

stávku pripíše Hráčovi Extrakurz (Hráč si však niky za Kurzové zvýhodnenie neminie). Ak si 

Hráč vyberie Kurzové zvýhodnenie, ktoré bude vyššie ako aktuálny Extrakurz, tak sa na 

uzatvorenú stávku pripíše Kurzové zvýhodnenie a Hráč nezíska Extrakurz. 

o  Príklad 1: Hráč si bude zostavovať stávku, podľa ktorej bude aktuálny Extrakurz 1.10 

(čiže 10%-né zvýhodnenie). Hráč si chce zvýhodniť stávku Kurzovým zvýhodnením za 

niky. Vyberie si zvýhodnenie za 8%. Tým, že Kurzové zvýhodnenie za niky je nižšie ako 

Extrakurz, tak Kurzové zvýhodnenie sa nepridá na stávku. 

o Príklad 2: Hráč si bude zostavovať stávku, podľa ktorej bude aktuálny Extrakurz 1.10 

(čiže 10%-né zvýhodnenie). Hráč si chce zvýhodniť stávku Kurzovým zvýhodnením za 

niky. Vyberie si zvýhodnenie za 50%. Tým, že kurzové zvýhodnenie za niky je vyššie 

ako Extrakurz, tak pridaním Kurzového zvýhodnenia za niky stratí hráč Extrakurz. 
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5. Výhrada Niké 
Niké si vyhradzuje právo Extrakurz neponúknuť, nepriznať, respektíve odňať navýšenie výhry 

Extrakurzom bez uvedenia dôvodu a taktiež môže zmeniť podmienky a ustanovenia Pravidiel 

Extrakurzu kedykoľvek zverejnením zmien na webstránkach či v aplikácii. 

Rovnako môže zmeniť podmienky a ustanovenia Podmienok Extrakurzu. 

Odporúčame pravidelne sledovať Pravidlá a Podmienky Extrakurzu. Uzatvorením stávky Hráč 

súhlasí s akoukoľvek zmenou Pravidiel a Podmienok Extrakurzu. 

6. Ochrana osobných údajov 
Vyhlásenie o ochrane súkromia a Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné v pobočkách 

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

 

Tieto Pravidlá sú zverejnené na www.nike.sk a v pobočkovej sieti. 

Platné od 17.03.2021 
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