STRATÉGIA
SPOLOČNOSTI TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ, A.S.
PRE POSKYTOVANIE DAROV (DARCOVSTVO)

1 Vízia, poslanie a cieľ
Vízia
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej aj len „spoločnosť“ alebo „TIPOS“) si
uvedomuje svoju zodpovednosť voči prostrediu, v ktorom podniká a vyvíja svoju činnosť. Ako
svoj príspevok do jeho zlepšovania a rozvoja sme sa rozhodli na podporu spoločensky
prospešných vecí a myšlienok poskytovať finančné dary v celkovom ročnom objeme
vyčlenenom pre tento účel akcionárom spoločnosti v podnikateľskom pláne spoločnosti
(ďalej aj „darcovstvo“). Z týchto finančných prostriedkov budeme podporovať aktivity, ktoré
považujeme za prospešné, a to v súlade s deklarovaným poslaním, aby náhodné hry slúžili
charitatívnym, športovým alebo kultúrnym účelom.
Poslanie
Poslaním darcovstva je podpora oblastí, ktoré sú významné pre život obyvateľov Slovenskej
republiky a na ktorých dosiahnutie požadovanej kvalitatívnej úrovne chýbajú finančné
prostriedky. Chceme podporovať najmä projekty venované športu detí, mládeže a
reprezentácie, prispievať k vyššej vzdelanosti ľudí, podporovať kultúru a investície do
kultúrneho dedičstva, podať pomocnú ruku samosprávam, finančne podporiť aktívnych
seniorov a poskytovať pomoc ľuďom, ktorý mali v živote menej šťastia.
Cieľ
Cieľom je poskytovanie finančných prostriedkov konkrétnemu beneficientovi, a to priamo a
bez sprostredkovania, bez regionálnych rozdielov.
Naša podpora má predovšetkým:
• uľahčiť deťom a mládeži štart v ich športovej kariére,
• rozširovať povedomie o Zodpovednom hraní,
• zachovávať historické a kultúrne dedičstvo predchádzajúcich generácií,
• podporovať aktívny život seniorov,
• poskytovať regionálny rozvoj,
• pomáhať znevýhodneným skupinám občanov a

• chrániť životné prostredie.
2 Prijímatelia pomoci
Žiadateľom môže byť najmä fyzická osoba, športový klub, športový zväz, občianske
združenie, nezisková organizácia, škola, obec, mesto, sociálne zariadenie pre seniorov,
príspevková organizácia a organizácie/spoločnosti založené za účelom prípravy špecifického
projektu alebo realizujúce takýto projekt.
Projekt financovaný v rámci Darcovstva nesmie byť realizovaný za účelom dosiahnutia zisku,
pokiaľ nie je celý zisk spätne použitý na projekt, ktorý bol podporený z poskytnutého daru.
3 Podávanie žiadostí o finančnú podporu
Žiadosti o dar sú podávané na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícií na webovej doméne
www.tipos.sk, v sekcii spoločenská zodpovednosť.
4 Schvaľovanie žiadostí
Pri schvaľovaní žiadostí sa snažíme citlivo vnímať potreby skupín a jednotlivcov.
Posudzovanie žiadostí je vykonávané spravidla raz mesačne, podľa aktuálnej finančnej
situácie spoločnosti. Spoločnosť si vyhradzuje právo neodpovedať na podanú žiadosť.
Na poskytnutie daru nie je právny nárok.
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Žiadosť o poskytnutie daru
Názov projektu:
Zhrnutie projektu:
(Kategória: šport, vzdelávanie, filantropia, kultúra, oprava historickej pamiatky, atď., krátky popis
projektu)

Celkové náklady na projekt:
Požadovaná suma:
Dátum realizácie projektu:
Identifikácia žiadateľa:
Názov právnickej osoby alebo Meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba:

IČO a DIČ právnickej osoby alebo Rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba :

Štatutárny orgán:

Sídlo alebo Trvalý pobyt, ak je žiadateľom fyzická osoba:

Telefónny kontakt:
e-mail:
číslo účtu v tvare IBAN:
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu, ak je odlišná od štatutárneho orgánu alebo
fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť:
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Kontakt: (Fax/Mobil):
e-mail:
Funkcia v právnickej osobe:
Detaily projektu:

Aké sú ciele projektu, na ktorého realizáciu je požadované poskytnutie daru?

Kto bude čerpať výhody z realizácie projektu?

Uveďte, či už žiadateľovi bol poskytnutý dar od spoločnosti TIPOS, národná lotériová
spoločnosť, a. s. v minulosti a či má aj iné finančné zdroje na realizáciu projektu.

Uveďte informácie, ktoré môžu podporiť Vašu žiadosť o dar, napríklad predpokladaný čas
práce na projekte, počet dobrovoľníkov, rozpočet nákladov.
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Čestné vyhlásenie
Dolu podpísaný žiadateľ čestne vyhlasuje, že:
1. Použije darované finančné prostriedky na deklarovaný účel uvedený v darovacej zmluve.
2. Predloží všetky potrebné dokumenty po ukončení realizácie projektu.
3. Poskytne spolu so žiadosťou nasledovné dokumenty:
a) Potvrdenia vyhotovené zdravotnými poisťovňami, že nemá evidované nedoplatky poistného
na zdravotné poistenie, ktoré sú predmetom vykonávacieho konania; nie staršie ako tri
mesiace.
b) Potvrdenie vyhotovené sociálnou poisťovňou, že nemá evidované nedoplatky poistného na
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú predmetom
vykonávacieho konania; nie staršie ako tri mesiace.
c) Potvrdenie príslušného daňového úradu, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sú
predmetom vykonávacieho konania; nie staršie ako tri mesiace.
d) Výpis z registra trestov v prípade fyzickej osoby, ak je žiadateľom právnická osoba, výpis
z registra trestov členov štatutárneho orgánu, nie starší ako tri mesiace. Ak sa právnická
osoba nezapisuje do žiadneho registra, žiadateľ predloží ako prílohu úradne overenú kópiu
zakladateľskej listiny, zakladateľskej zmluvy, alebo iného zakladateľského dokumentu, ktorým
bola právnická osoba zriadená alebo založená. Pri právnických osobách, kde z výpisu nie je
jednoznačné, kto je štatutárnym orgánom, predloží aj úradne overenú kópiu dokumentu,
ktorým bol člen/členovia štatutárneho orgánu zvolení alebo menovaní do funkcie.
4. Bude poskytovať priebežné informácie o realizácii projektu na požiadanie poskytovateľa
finančného daru.
Dolu podpísaný súčasne udeľuje spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. podľa § 11 a
§12 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracúvanie
poskytnutých osobných údajov (ďalej aj len ako “Osobné údaje“ v príslušnom gramatickom tvare).
Účelom spracúvania poskytnutých Osobných údajov je posúdenie žiadosti o poskytnutie daru. Súhlas
sa udeľuje na obdobie 10 (desať) rokov. Tento súhlas je možné odvolať do času uzatvorenia darovacej
zmluvy.
Dolu podpísaný súčasne vyhlasuje, že je poučený o právach a povinnostiach vyplývajúcich mu zo
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a je oboznámený s informáciami
podľa § 28 tohto zákona.
Dátum, meno, priezvisko a podpis:

________________________________________
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