
ŠTATÚT SÚŤAŽE  
Wineexpertka EURO 2020 

 
(ďalej len  „Súťaž“) 

 
Tento štatút Súťaže (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky účasti na Súťaži dostupnej na 
https://tipere.com/sutaz/euro2020.wineexpert (ďalej len „Webová adresa súťaže“) a spôsob a 
postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a 
povinnostiach účastníkov Súťaže.  

 
I. 

Organizátor Súťaže   
Organizátorom propagačnej Súťaže je: WINE EXPERT, s. r. o.1 (ďalej len „Organizátor“), výlučne 
technicky Súťaž pre Organizátora zabezpečuje: Business Games Interactive j.s.a.2 (ďalej len 
„Prevádzkovateľ“). Organizátor týmto vyhlasuje propagačnú Súťaž s Wineexpertka EURO 2020 podľa 
pravidiel uvedených v tomto Štatúte. Ceny do Súťaže poskytuje Organizátor. 
 

II. 
Trvanie Súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od  11.6.2021, 02:00 (prvý súťažný deň) do 11.7.2021, 23:00 (posledný 
súťažný deň) vrátane (ďalej len „Trvanie Súťaže“). Súťaž bude vyhodnotená dňa 14.7.2021 o 11:00 
(ďalej len „Deň vyhodnotenia Súťaže“).  
 

III. 
Účasť v Súťaži  

Účastníkom Súťaže môže byť (kumulatívne) každá fyzická osoba s vekom minimálne osemnásť (18) 
rokov, plne spôsobilá na právne úkony, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa 
prostredníctvom unikátneho kódu alebo vstupenky do Súťaže, ktorý (ktorú) získala od Organizátora 
Súťaže (ďalej len „Kód“), prihlási do Súťaže počas Trvania Súťaže prostredníctvom stránky na Webovej 
adrese súťaže, kde vyplní časť: "Prezývka" - výlučne pre účely Súťaže (zobrazenie v rebríčku Súťaže 
a na účely označenia v diskusii Súťaže) a zadá svoj platný e-mail - výlučne pre účely zasielania 
aktuálnych informácií o priebehu Súťaže počas Trvania Súťaže a za účelom prípadného odovzdania 
výhry (ďalej len „Súťažiaci“). Súťažiaci berie na vedomie, že každý kto pozná jeho Kód, môže súťažiť 
v jeho mene a získať ceny namiesto neho, preto je povinný Kód starostlivo uschovať a nezverejňovať. 
 

IV. 
Predmet Súťaže 

Predmetom Súťaže je uskutočňovanie úkonov bližšie neurčeného okruhu Súťažiacich, ktorých cieľom 
je zúčastniť sa Súťaže v súlade s týmto Štatútom, a to vyznačením správneho výsledku (výhra 
konkrétneho súpera v riadnom hracom čase alebo remíza súperov v riadnom hracom čase) 
Organizátorom ponúknutých zápasov počas Trvania Súťaže. Každý súťažný deň Súťaže (v rámci Trvania 
Súťaže) budú Organizátorom ponúknuté iné zápasy – t.j. v každý súťažný deň Súťaže v rámci Trvania 
Súťaže budú pre každého zo Súťažiacich k dispozícii len zápasy pre daný súťažný deň. Súťažiaci v Súťaži 
získava body za to, že uhádne, kto zvíťazí (prípadne remizuje – v zápasoch, kde je remíza možná) v 
reálnych športových zápasoch v riadnom hracom čase. Každý súťažný deň Súťaže Súťažiaci môže 
(nemusí) hádať víťaza (alebo remízu - v zápasoch, kde je remíza možná) jednotlivých zápasov (v 
riadnom hracom čase) naplánovaných a vybratých Organizátorom na daný súťažný deň Súťaže. Počet 

 
1 WINE EXPERT, s. r. o., Bratislavská 49/B Bratislava 841 06 , IČO: 46 214 232  
Výpis z ORSR: https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=213535  
2 Business Games Interactive j.s.a., Pri Vápenickom potoku 8838/84, Bratislava 841 06, IČO: 53 739 281 
Výpis z ORSR: https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=569731 



bodov uvedený v zátvorke pri jednotlivých súperoch, resp. pri x – remíza v riadnom hracom čase 
(v zápasoch, kde je remíza možná), indikuje (podľa Organizátora) pravdepodobnosť výhry. Čím menej 
bodov je uvedených pri jednotlivom mužstve, tým má príslušný tím (podľa Organizátora) vyššiu šancu 
vyhrať a je favorit zápasu. Počet bodov uvedený v zátvorke pri jednotlivých súperoch, resp. pri x – 
remíza v riadnom hracom čase (v zápasoch, kde je remíza možná), sa v priebehu každého súťažného 
dňa Súťaže môže meniť v závislosti na zmene pravdepodobnosti favorita jednotlivého zápasu. Pokiaľ 
bude niektorý zápas vybratý Organizátorom na účely Súťaže odložený až na čas nasledujúci po Trvaní 
Súťaže alebo nebude riadne ukončený do času Trvania Súťaže, prípadne bude úplne zrušený, potom 
na tento zápas nebude bodovo zohľadnený v rebríčku Súťaže – t.j. Súťažiaci získa za takýto zápas 
(hádanie výsledku takéhoto zápasu) nula bodov. V prípade každého správneho uhádnutia výsledku sa 
Súťažiacemu pripíšu body uvedené v čase hádania jednotlivého zápasu uvedené pri jednotlivých 
súperoch. Pre účasť v Súťaži, resp. pre účasť v ktoromkoľvek jej súťažnom dni v rámci Trvania Súťaže, 
nie je nutná účasť v ktoromkoľvek inom súťažnom dni Súťaže - každý Súťažiaci sa môže rozhodnúť, či 
sa Súťaže zúčastní v jednom, viacerých alebo vo všetkých súťažných dňoch Súťaže. Obdobne platí, že 
každý Súťažiaci sa môže rozhodnúť, či sa Súťaže zúčastní pri hádaní jedného, viacerých alebo všetkých 
zápasov v rámci jednotlivého súťažného dňa Súťaže.  
 

V. 
Rebríček Súťaže 

Poradie v rebríčku Súťaže sa určuje výlučne podľa počtu získaných bodov, a to podľa počtu bodov, 
ktoré jednotliví Súťažiaci získajú za správne tipy v súlade s týmto Štatútom – čím väčší počet získaných 
bodov, tým vyššie poradie Súťažiaceho (ďalej len „Rebríček“). Rebríček však nevyhnutne neurčuje 
víťazov Súťaže. Víťazi Súťaže sú určení podľa Článku VI. tohto Štatútu.  
 
V prípade rovnosti kľúčového vyhodnocovacieho kritéria (napr. najvyšší dosiahnutý počet bodov) 
medzi viacerými súťažiacimi Organizátor pri vyhodnotení postupuje podľa nasledovných priorít: (1) 
vyšší počet bodov (2) vyššia úspešnosť (3) vyšší počet uhádnutých zápasov (4) vyšší počet hádaných 
zápasov (5) správne hádaný rozdielový zápas3. Ak bola v rámci súťaže organizovaná podsúťaž s 
vlastným rebríčkom, zohľadňuje sa v prípade rovnosti kľúčového kritéria poradie, ktoré dosiahol 
súťažiaci v celkovom Rebríčku. 
 

VI. 
Víťaz Súťaže, ceny v Súťaží  

Súťaž bude vyhodnotená Organizátorom v Deň vyhodnotenia Súťaže. Cenu získa každý zo 
Súťažiacich, ktorí splnia nasledovné pravidlá: 

Názov Rozdielové kritérium Víťazná cena Hodnota 
Šampión 1. miesto v celkovom poradí La Tordera, Prosecco Alné 

Millesimato DOC 3 l 
  

65 EUR 

 2. miesto v celkovom poradí Duval-Leroy Champagne, 
Champagne Réserve Brut 

45 EUR 

 3. miesto v celkovom poradí Gin Generous Purple 40 EUR 
 4. miesto v celkovom poradí Extra panenský olivový olej Natura 

Rodos v plechovke 1000 ml 
15 EUR 

 5. miesto v celkovom poradí Slovenský kvetový med 12 EUR 
 6. miesto v celkovom poradí New Day Rosé IGT Sangiovese 20 EUR 
 7. miesto v celkovom poradí BIO Medová tyčinka – arašidy a 

ľanové semienka, balenie 9 ks 
10 EUR 

 
3 Rozdielový zápas je posledný zápas súťaže, ktorý súťažiaci hádali s iným odhadom výsledku. Ak súťažiaci 
hádali posledný zápas rovnako, rozdielový je predposledný zápas, atď.  



VYCHUTNÁVAČ Súťažiaci s najmenej bodmi, 
ktorý hádal aspoň 80% 
zápasov ŠAMPIÓNA 

Tierra Madre, darčekový box 40 EUR 

MAJSTER 
SOMELIER 

Najvyššia úspešnosť počas 
celého turnaja a hádaných 
aspoň 80% zápasov 
ŠAMPIÓNA 

Cortoisie Whisky Single Malt 60 EUR 

ZLATÝ 
ZÁSOBOVAČ 

Najviac bodov v rebríčku len 
zo súťažiacich, ktorí 
kedykoľvek počas konania 
ME doplnili svoje zásoby cez 
eshop winexpoert.sk. 

Balíček maxi BIO pivo Alaryk, 6 pív 
+ darček 2 poháre 

40 EUR 

STRIEBORNÝ 
ZÁSOBOVAČ 

2. najvyšší počet bodov v 
rebríčku len zo súťažiacich, 
ktorí kedykoľvek počas 
konania ME doplnili svoje 
zásoby cez náš eshop 
winexpoert.sk. 

Balíček mini BIO pivo Alaryk, 6 pív + 
darček pohár 
 

20 EUR 

BRONZOVÝ 
ZÁSOBOVAČ 

3. najvyšší počet bodov v 
rebríčku len zo súťažiacich, 
ktorí kedykoľvek počas 
konania ME doplnili svoje 
zásoby cez náš eshop 
winexpoert.sk. 

Balíček mini BIO pivo Alaryk, 6 pív + 
darček pohár 
 

20 EUR 

 
Ceny do Súťaže venoval Organizátor. Cena predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu, príjem podľa 
ust. § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci zdaneniu a príslušným 
odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená cena (výhra) do výšky =350=€ za jednu cenu (výhru). 
 

VII. 
Odovzdanie cien Súťaže 

Víťaz nie je povinný cenu prijať. Ceny v Súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne 
plniť v peniazoch. Za účelom odovzdania ceny je každý víťaz Súťaže povinný poskytnúť Organizátorovi 
požadovanú súčinnosť a dôveryhodne preukázať Organizátorovi oprávnené nadobudnutie alebo 
vlastníctvo Kódu. Každý víťaz bude v priebehu siedmich (7) dní po Dni vyhodnotenia Súťaže 
kontaktovaný, a to prostredníctvom ním v rámci zapojenia sa do Súťaže poskytnutej e-mailovej adresy 
a bude požiadaný o poskytnutie nevyhnutných kontaktných údajov potrebných na doručenie 
príslušnej ceny, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo, na e-mailovú 
adresu, z ktorej bude Organizátorom kontaktovaný. Cena bude odovzdaná víťazovi osobne alebo 
doručením prostredníctvom príslušného prepravcu zvoleného Organizátorom. Organizátor si 
vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania jednotlivej ceny. Organizátor nezodpovedá za správnosť 
kontaktných údajov poskytnutých víťazom za účelom doručenia ceny. Organizátor nezodpovedá za 
nedoručenie ceny v prípade zmeny adresy víťaza, o ktorej nebol Organizátor upovedomený, za stratu, 
poškodenie, zničenie alebo nedoručenie ceny, či jej nedoručenie z dôvodov spočívajúcich na strane 
Organizátorom zvoleného doručovateľa / prepravcu. V prípade, ak z dôvodu objektívnej nemožnosti 
odovzdať cenu príslušnému víťazovi Súťaže (napr.: nemožnosť zaslať cenu príslušnému víťazovi Súťaže; 
nereagovanie víťaza na e-mail Organizátora; zistenie Organizátora o nesplnení podmienok účasti 
v Súťaži vo vzťahu k víťazovi; odmietnutie prevziať cenu príslušným víťazom Súťaže; a podobne) 
nedôjde k odovzdaniu jednotlivej ceny príslušnému víťazovi Súťaže ani do 30 dní odo Dňa 
vyhodnotenia Súťaže, nárok na príslušnú cenu zaniká a príslušná cena nebude odovzdaná žiadnemu 



zo Súťažiacich. Organizátor nezodpovedá za vlastnosti ceny a pokiaľ nie je uvedené inak, na cenu sa 
nevzťahujú reklamácie. 

 
VIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky Súťaže, vrátane 
zmeny Trvania Súťaže alebo Súťaž kedykoľvek odvolať, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia tejto 
informácie na Webovej adresa súťaže. Ak bude mať Organizátor Súťaže podozrenie na podvodné, 
nepoctivé a/alebo nekalé konanie Súťažiaceho alebo iných osôb, ktoré takýmto konaním Súťažiacemu 
napomohli alebo mohli napomôcť k víťazstvu v Súťaži, alebo pokiaľ k takémuto konaniu preukázateľne 
dôjde, bude takýto Súťažiaci zo Súťaže  až do odvolania vylúčený. V sporných prípadoch si Organizátor 
Súťaže vyhradzuje právo rozhodnúť o vylúčení Súťažiaceho s konečnou platnosťou. Účasť v Súťaži 
a cenu v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou. Účasťou v Súťaži vyjadruje Súťažiaci svoj súhlas 
s týmto Štatútom Súťaže (a zaväzuje sa ho v plnom rozsahu dodržiavať) vrátane súhlasu s poskytnutím 
nevyhnutných údajov (ktoré vyplývajú výlučne zo Súťaže) Prevádzkovateľovi, a to výlučne za účelom 
technickej realizácie Súťaže.  
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že táto Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 
30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účasť na tejto Súťaži nie 
je podmienená zaplatením žiadneho vkladu do Súťaže.  
 
Výlučne na účely zabezpečenia odovzdania ceny, je oprávneným záujmom Organizátora spracovávať 
osobné údaje víťazov Súťaže, a to  v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, kontaktné telefónne číslo a e-
mailová adresa, ktoré je potrebné uviesť vo vyjadrení víťaza podľa Článku VII. tohto Štatútu.  
 
Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikne alebo vznikla v dôsledku 
účasti na Súťaži. 
 
Akékoľvek podnety súvisiace s Hrou je možné zaslať Organizátorovi na wineexpert.sk@tipere.com.  
 
 
 
 


