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Naša spoločnosť na prvý pohľad 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., 
za roky 2006 až 2009

*Výsledok hospodárenia za rok 2008 ovplyvnila najmä zaúčtovaná rezerva na riziko zo súdneho sporu a náklady s ním 
súvisiace.
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2006 2007 2008 2009

Tržby z hazardných hier v € 166 474 735 255 422 772 292 822 158 302 320 088

Náklady na výhry z hier v € 107 183 335 171 479 726 202 142 697   217 858 455

Podiel výhier v % 64,38 67,14 69,03 72,06

Odvody z hier v € 19 577 129 26 957 549 31 565 900 29 160 283

Výsledok hospodárenia v € 7 420 666 9 278 789 -68 350 361* 7 669 275

Počet zamestnancov 98 109 111 108

Počet aktívnych zberní 1 694 2 075 2 145 2 147

Počet aktívnych terminálov 1 725 2 128 2 193 2 195
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Úvodné slovo

Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa

Vážené dámy, vážení páni, 

rok 2009 bol pre TIPOS, národnú lotériovú spoločnosť, a.s., kľúčový z pohľadu prijatia 
novej meny euro od 1. januára 2009. Spoločnosti sa vhodnými marketingovými  prvka-
mi  podarilo  udržať záujem hráčov o naše kľúčové produkty a dosiahnuť opäť vynikajú-
ce  výsledky. Spoločnosť prekonala maximá minulých rokov vo viacerých ekonomických 
ukazovateľoch, najmä z pohľadu vkladov, tržieb a výšky výhier našich hráčov v objeme 
viac ako 217,8 mil. Eur. Vyplatili sme aj historicky najvyššiu výhru v sume viac ako 11 mil.
Eur v hre LOTO. Zaujímavosťou je, že táto stávka bola uzatvorená prostredníctvom in-
ternetu na hernom portáli www.tipos.sk.

Odvody finančných prostriedkov z prevádzkovania štátnej lotérie a okamžitých  loté-
rií na všeobecne prospešné služby prevýšili sumu 29 mil. Eur, čím sme potvrdili našu 
vedúcu pozíciu najväčšieho prispievateľa do štátneho rozpočtu zo všetkých prevádzko-
vateľov  hazardných  hier. Opäť sme tým naplnili  hlavný zmysel národnej lotériovej spo-
ločnosti – efektívne vytváranie zdrojov na vykonávanie všeobecne prospešných služieb, 
ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomo-
ci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, pod-
pora  umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba  
a ochrana  životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.
   

Spoločnosť dosiahla tržby vo výške viac ako 302,32 mil. Eur, čo predstavuje v medzi-
ročnom porovnaní nárast o 3,24%. Na tržbách sa najväčšou mierou podieľali  číselné 
lotérie s tržbami 156 mil. Eur. V nich dominovala opäť naša najúspešnejšia lotéria 
LOTO. Strategickým krokom pre našich hráčov bolo zavedenie tipovania číselných 
lotérií mobilným telefónom prostredníctvom krátkych textových správ SMS. Nárast 
tržieb o 26,6% v porovnaní s minulým rokom naša spoločnosť zaznamenala v inter-
netových hrách a  internetových stávkach na športové udalosti, ktoré spolu dosiahli  
výšku 131,1 mil. Eur. V oblasti okamžitých lotérií bol v roku 2009 emitovaný zvýšený 
počet lotérií, mnohé z nich boli krátkodobého príležitostného charakteru s novými 
prvkami pre hráčov, čo sa odrazilo aj na náraste vkladov na výšku 14,4 mil. Eur. 

Na základe podnetu ministra financií  Slovenskej republiky  a  spoločnosti TIPOS, národ-
ná lotériová spoločnosť, a.s., podal generálny prokurátor Slovenskej republiky mimo-
riadne dovolanie v súdnom spore so spoločnosťou Športka, a.s. Ide o súdny spor pred  
Najvyšším súdom Slovenskej republiky v Bratislave o zdržanie sa nekalosúťažného ko-
nania, náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a o poskytnutie primerané-
ho zadosťučinenia. Najvyšší súd Slovenskej republiky totiž vynesením rozsudku v roku 
2008 potvrdil rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 1. 3. 2007 v neprospech 
našej spoločnosti. V súčasnosti spoločnosť čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slo-
venskej republiky. 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., získala v roku 2009 medzinárodný certifi-
kát prvého stupňa Zodpovedného hrania (Responsible Gaming Framework), ktorý jej 
bol udelený Svetovou lotériovou asociáciou (WLA). Certifikátom WLA naša spoločnosť 
napĺňa náročné podmienky na dodržiavanie zásad zodpovedného hrania pri tvorbe no-
vých produktov, pri  kontrole predajnej siete, pri školení zamestnancov a priamych pre-
dajcov, aplikácii zásad v oblasti marketingu a reklamy, vzdelávaní hráčov a spolupráci 
s organizáciami, ktoré sa venujú liečbe problémových hráčov. 

Na záver mi  dovoľte poďakovať  sa všetkým  kolegyniam a kolegom,  ktorí svojou prá-
cou prispeli k výborným výsledkom spoločnosti. Rád by som sa tiež poďakoval širokej 
hráčskej verejnosti za jej záujem o naše lotérie a ďalšie hry a obchodným partnerom za 
poskytovanie kvalitných služieb.

 Ing. Peter Kapusta
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Ing. Peter Kapusta
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
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Kto sme 

Profil spoločnosti

Obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., bola založená zaklada-
teľskou zmluvou uzavretou dňa 11. decembra 1992. 
Spoločnosť vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., dňa 
28. januára 1993 so základným imaním 4 mil. Sk. V roku 2009 mala Spoločnosť základ-
né imanie vo výške 365 133, 107625 Eur.

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky, je jediným 
akcionárom Spoločnosti zapísaným v evidencii zaknihovaných cenných papierov, vede-
nej Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. 

  Obchodné meno:  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
  Právna forma:   akciová spoločnosť
  Sídlo spoločnosti:  Brečtanová ul. č. 1, Bratislava
  Identifikačné číslo:  31340822
  Dátum založenia:  11. 12. 1992
  Základné imanie:  365 133,107625 Eur 
  Počet akcií:   11 ks
  Forma a podoba akcií:  zaknihované akcie znejúce na meno

Predmet činnosti: 

  sprostredkovanie obchodu a služieb,
  kúpa tovaru na účely predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),  
  kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom (veľkoobchod), 
  reklamné činnosti, 
  podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 
  administratívne práce, 
  organizovanie školení, kurzov a seminárov,  
  prieskum trhu a verejnej mienky, 
  kopírovacie práce,  
  prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti,  
  prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb -  
 obstarávateľská činnosť, 
  prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologických celkov v rozsahu
 voľnej živnosti, 
  vedenie účtovníctva,  
  činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov, 
  prevádzkovanie lotériových hier podľa ust. § 4 ods. 3 písm. c), d) a e) zák. č.
 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 v znení neskorších predpisov,  
  prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu podľa ust. § 3 ods. 2
  písm. f) zák. č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
  vykonávanie podnikateľskej činnosti  súvisiacej s prevádzkovaním hazardných hier 

podľa ust. § 53 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: - účasť na zakladaní 
a prevádzkovaní hazardných hier podľa príslušného zákona v obchodných spoloč-
nostiach v Slovenskej republike; - činnosť organizačných a ekonomických porad-
cov v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa zákona NR SR č. 171/2005 
Z. z. o hazardných hrách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov; - poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti podnikajúce 
v oblasti hazardných hier.  
 

Postavenie, práva a povinnosti a jednotlivé produkty spoločnosti TIPOS, národná loté-
riová spoločnosť, a.s., (ďalej tiež „TIPOS“ alebo „Spoločnosť“ alebo „spoločnosť TIPOS“) 
sú upravené v zákone  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť v roku 2009 prevádzkovala 
štátnu lotériu – číselné lotérie a hazardné hry prevádzkované prostredníctvom interne-
tu a tiež okamžité lotérie. 

TIPOS v roku 2009 poskytoval aj nelotériové produkty vo forme dobíjania kariet mobil-
ných operátorov Orange Slovensko, a.s. a T-Mobile Slovensko, a.s. a prostredníctvom 
majetkového podielu v dcérskej spoločnosti CASINOS SLOVAKIA, a.s., podnikala na slo-
venskom trhu hazardných hier aj v konkurenčnom prostredí prevádzkovateľov hazard-
ných hier v kasínach. 
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Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

je najvyšším orgánom Spoločnosti. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom fi-
nancií Slovenskej republiky je jediným akcionárom spoločnosti TIPOS, národná loté-
riová spoločnosť, a.s., zapísaným v evidencii zaknihovaných cenných papierov vedenej 
Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.

Predstavenstvo

je štatutárnym orgánom Spoločnosti, riadi jej činnosť, zastupuje Spoločnosť a rozho-
duje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú stanovami  
vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Zloženie predstavenstva Spoločnosti: 
Predseda predstavenstva Ing. Peter Kapusta
Podpredseda predstavenstva Ing. Ján Barczi
Členovia predstavenstva Ing. Ivan Litvaj
    JUDr. Milan Knop
   PhDr. Ladislav Kriška 

Dozorná rada

je kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva 
a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. O výsledkoch informuje valné 
zhromaždenie. 

Zloženie dozornej rady Spoločnosti
Predseda dozornej rady JUDr. Roman Ožvold
Podpredseda dozornej rady Ing. Vladimír Štric
Členovia Ing. Tomáš Richter
   Mgr. Miloš Prelec
   Ing. Miloslav Marek

Generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ Ing. Peter Kapusta

Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva predseda predstavenstva, ktorého volí z čle-
nov predstavenstva a odvoláva valné zhromaždenie. Generálny riaditeľ je výkonným 
orgánom Spoločnosti. Riadi Spoločnosť v rozsahu vyplývajúcom mu z písomného pove-
renia predstavenstva a z organizačného poriadku Spoločnosti. 
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Organizačná štruktúra spoločnosti
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Kam ideme 

Poslanie, ciele a hodnoty

Poslanie

Poslaním našej Spoločnosti je prinášať šťastie do radov našich hráčov a tešiť sa spolu 
s nimi z ich dosiahnutých úspechov. Výhrami v našich hrách im pomáhame naplniť ich 
životné sny a túžby. Našim hráčom prinášame radosť v podobe výhier, ale aj potešenie 
a vzrušenie z očakávaných výsledkov a samotnej hry. 
Ku hráčom pristupujeme zodpovedne a snažíme sa o vytvorenie a udržanie bezpečné-
ho hráčskeho prostredia, so snahou vylúčiť akékoľvek možné negatívne dopady.

Ciele

Strategickým cieľom TIPOS-u  je prostredníctvom svojich hier čo najefektívnejšie zhro-
mažďovať finančné prostriedky a navrátiť ich naspäť celej spoločnosti vo forme odvo-
dov z hier do štátneho rozpočtu a prostredníctvom rôznych sponzorských a charitatív-
nych aktivít. Odvodová povinnosť je základným zmyslom existencie našej Spoločnosti 
a preto by mala byť nadradená nad ďalšími ekonomickými veličinami, ako sú dosahova-
né tržby a zisk.

Hodnoty

  Byť stabilný a dôveryhodný voči našim hráčom a partnerom
  Neustále sa snažiť zlepšovať
  Pracovať ako tím
  Myslieť v prospech zákazníka
  Inovovať svoje produkty, nestáť na jednom mieste
  Neuvádzať našich hráčov do závislosti
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Čo sme urobili v roku 2009

Udalosti roka 2009

Január
  emisia okamžitej lotérie „Šťastná 7 #90“, spustená 17. 1. 2009,
 cena žrebu 0,30 Eur, emisný objem 7 mil. ks žrebov;
  emisia okamžitej lotérie „Prasa v žite #91“, spustená 17. 1. 2009,
 cena žrebu 0,30 Eur, emisný objem 8 mil. ks žrebov;
  emisia okamžitej lotérie „Magické peniaze #92“, spustená 17. 1. 2009,
 cena žrebu 1 Eur, emisný objem 4 mil. ks žrebov;
  v nedeľu 18. 1. 2009 padol historicky najvyšší Jackpot v II. ťahu číselnej
 lotérie LOTO vo výške 11 002 674,93 Eur (331 466 584,94 Sk);
  zavedenie novej služby pre zákazníkov - samoobslužného overovacieho zariadenia
  výhier „TICKET-SCAN“ na zberne. Zariadenie bolo inštalované v rámci pilotného
 programu, ktorého cieľom je skvalitňovať a zjednodušovať služby pre zákazníka;

Február
  emisia okamžitej lotérie „Diamant #93“, spustená 2. 2. 2009, 
 cena žrebu 2 Eur, emisný objem 1,5 mil. ks žrebov;
  emisia okamžitej lotérie „Veselé čísla #94“, spustená 23. 2. 2009,
 cena žrebu 1 Eur, emisný objem 2,25 mil. ks žrebov;

Marec
  emisia okamžitej lotérie „Jarné slnko #95“, spustená 16. 3. 2009, 
 cena žrebu 2 Eur, emisný objem 0,5 mil. ks žrebov;

Apríl
  emisia okamžitej lotérie „Ohnivá 5 #96“, spustená 6. 4. 2009, 
 cena žrebu 0,50 Eur, emisný objem 0,5 mil. ks žrebov;

Máj
  emisia okamžitej lotérie „Lásky čas #97“, spustená 1. 5. 2009,
 cena žrebu 1 Eur, emisný objem 0,5 mil. ks žrebov;

Jún
  1. 6. 2009 – uvedenie Prémiovej hry pri hre LOTO vo výške 2 mil. Eur 
 s trvaním do 20. 9. 2009
  emisia okamžitej lotérie „Letné hity #77“, spustená 1. 6. 2009,
 cena žrebu 2 Eur, emisný objem 0,5 mil. ks žrebov;

  22. 6. 2009 zavedenie novej služby – tipovanie číselných lotérií prostredníctvom
 krátkych textových správ SMS v spolupráci so spoločnosťou T-Mobile Slovensko, a.s.
 – možnosť podania stávok na číselné lotérie cez mobilný telefón;

August
  emisia okamžitej lotérie „Psíčkovia #78“, spustená 31. 8. 2009,
 cena žrebu 1 Eur, emisný objem 2 mil. ks žrebov;
  splnenie kritérií na získanie medzinárodného certifikátu Svetovej lotériovej asociácie
  (WLA) prvého stupňa Zodpovedného hrania (Responsible Gaming Framework);

Október
  emisia okamžitej lotérie „Vianočná lotéria #79“, spustená 1. 10. 2009, 
 cena žrebu 3 Eur, emisný objem 1 mil. ks žrebov; 
  zmena tiketu pri číselnej lotérii LOTO – zvýšenie počtu stĺpcov na tikete z 8 na 10;
  poslednú októbrovú stredu padla druhá najvyššia výhra v číselnej lotérii LOTO
 v histórii na Slovensku. Jackpot v I. ťahu dosiahol 
 výšku 3 668 810,08 Eur (110 526 572,47 Sk);

November
  tipovanie číselných lotérií prostredníctvom krátkych textových správ SMS – 
 - možnosť podať svoju stávku prostredníctvom mobilu už aj cez operátora
 Orange Slovensko, a.s.;
  na portáli TIPKURZ.SK tipujúci uhádol dňa 16. 11. 2009 výsledky všetkých 12 špor-
 tových zápasov a vyhral 50 687,48 Eur (1 527 011,02 Sk);

December
  emisia okamžitej lotérie „Drahokamy #87“, spustená 1. 12. 2009,
 cena žrebu 2 Eur, emisný objem 1,5 mil. ks žrebov.
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Správa predstavenstva o hospodárskych výsledkoch za rok 2009

Finančné výsledky za rok 2009

VÝNOSY

Výnosy Spoločnosti dosiahli výšku 305 030 882 Eur, čo v porovnaní s rokom 2008 
predstavuje nárast o 2,62%. Zároveň sme dosiahli prekročenie plánovaných výnosov  
za rok 2009 o 14,77%.

TRŽBY

Sumárne tržby z hazardných hier  predstavujú až 99,11% z celkových výnosov Spoloč-
nosti. V roku 2009 dosiahli úroveň 302 320 088 Eur, čo predstavuje zvýšenie o 3,24 %  
oproti roku 2008 a zvýšenie o 14,86 % oproti plánovaným tržbám. 
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HERNÁ ISTINA

Herná istina hazardných hier dosiahla aj v roku 2009 historické maximum a pokračuje 
tak v kontinuálnom rastovom trende od roku 2006. V roku 2009 dynamicky rástla naj-
mä herná istina pri internetovom bloku hier e-Casino a v TIPKURZ.SK, naopak mierny 
pokles vykázali vklady všetkých číselných lotérií. 

Herná istina hazardných hier v Sk

 

Celkový ročný priemerný vklad na jedného obyvateľa realizovaný prostredníctvom on-
line a off-line predaja, prostredníctvom internetu a prostredníctvom krátkych texto-
vých správ SMS opäť stúpol aj v roku 2009 a dosiahol výšku 56,30 Eur (1 696 Sk). 

Priemerný ročný vklad na jedného obyvateľa
prostredníctvom našich hier v Sk

Štruktúra tržieb z hazardných hier v € Rok 2009 Rok 2008 Abs. 09-08 Relat.% 
09/08

ČÍSELNÉ LOTÉRIE 156 738 511 174 789 520 -18 051 009 89,70%

LOTO 86 053 079 98 332 607 -12 279 528 87,51%

JOKER 5 942 880 6 942 033 -999 153 85,61%

KENO 10 25 630 199 26 717 604 -1 087 405 95,93%

LOTO 5 z 35 1 983 581 2 235 755 -252 174 88,72%

EUROMILIÓNY 8 569 778 9 741 439 -1 171 661 87,97%

KLUB KENO 28 558 994 30 820 082 -2 261 088 92,66%

INTERNETOVÉ HRY 113 754 466 89 555 983 24 198 483 127,02%

Internetové stávky TIPKURZ.SK 17 343 075 14 486 351 2 856 724 119,72%

OKAMŽITÉ LOTÉRIE 14 484 036 13 990 304 493 732 103,53%

SPOLU 302 320 088 292 822 158 9 497 929 103,24%

Podiel jednotlivých hier na celkových tržbách



NÁKLADY

Náklady Spoločnosti pred vyčíslením dane z príjmu boli vo výške 298 899 095 Eur.
Oproti skutočnosti v roku 2008 boli nižšie o 18,05% a v porovnaní s plánom boli vyššie 
o 14,07%. 
V absolútnom vyjadrení zníženie nákladov o 65 816 161 Eur v porovnaní so skutočnos-
ťou roka 2008 ovplyvnilo najmä zníženie nákladov v súvislosti so zrušením opravnej 
položky k pohľadávke voči Daňovému úradu pre vybrané subjekty z titulu DPH a v sú-
vislosti s vytvorením rezervy na riziko zo súdneho sporu v roku 2008. 

Náklady na výhry boli vo výške 217 858 455 Eur, čo predstavuje až 72,89% z celkových 
nákladov Spoločnosti. Celkovú vyššiu výhernosť ovplyvňovali jednak vyhlásené mimo-
riadne prémiové výhry podľa herných plánov, ako aj stále sa zvyšujúci podiel interneto-
vých  hier  na celkových hazardných hrách prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS.

Druhou najvyššou nákladovou položkou po nákladoch na výhry sú zákonné odvody 
z hazardných hier. Spoločnosť odviedla do štátneho rozpočtu na všeobecne prospešné 
účely 29 160 283 Eur, čo z celkových nákladov predstavuje 9,76%.

Ďalšie náklady, ktoré bezprostredne súvisia s prevádzkovaním hier (služby spoločnosti 
GTECH Slovakia Corporation, organizačná zložka za on-line spracovanie číselných loté-
rií a okamžitých lotérií, odmeny za služby súvisiace s prevádzkovaním hazardných 
hier a iné priame náklady) predstavovali 15,75% z celkových nákladov.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok 2009 je zisk po zdanení vo výške 7 669 275 
Eur, pričom odložená daň z príjmov z bežnej činnosti (zaúčtovaná v r. 2009) predstavu-
je daňovú pohľadávku, ktorá je vo výške  1 537 488 Eur. 

Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu Spoločnosti výsledok 
hospodárenia za r. 2009 v plnej výške preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov.

FINANČNÁ SITUÁCIA

Finančná situácia Spoločnosti je dobrá. Spoločnosť plnila všetky odvodové povinnosti 
voči štátu z titulu  odvodov z hazardných hier, dane z príjmov zo závislej činnosti, dane 
z príjmov právnických osôb, zrážkových daní, dane z pridanej hodnoty, poistného 
a iných zákonných povinností včas a v zákonných lehotách. Podobne si plnila svoje zá-
väzky voči výhercom, dodávateľom a zamestnancom. Ukazovatele likvidity potvrdzujú 
solventnosť a finančnú sebestačnosť Spoločnosti, bez úverovej zaťaženosti.
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MAJETOK

Majetok Spoločnosti poklesol o 15 521 590 Eur, z toho neobežný majetok vzrástol
o 286 230 Eur, z dôvodu prírastku dlhodobého hmotného aj nehmotného majetku. 
Obežný majetok poklesol o 15 299 115 Eur, pričom najväčší pokles zaznamenali krátko-
dobé pohľadávky – zníženie o 15 121 584 Eur, z čoho 13 277 567 Eur bolo započítaných 
do záväzkov v zmysle platných predpisov. Zníženie v obežnom majetku nastalo aj pri 
finančných účtoch, a to vo výške 1 642 700 Eur. Nárast dlhodobých pohľadávok je z ti-
tulu zaúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky vo výške 1 537 488 Eur. Celkový nárast 
dlhodobých pohľadávok predstavuje 1 441 894 Eur.

Dlhodobý finančný majetok predstavuje v  netto hodnote 2 088  130 Eur, čo je v porov-
naní s rokom 2008 totožná hodnota a nedošlo k žiadnej zmene. 

V roku 2009 nedošlo k žiadnemu  prevodu  majetku Spoločnosti,  ktorý by podľa oso-
bitných predpisov  alebo stanov Spoločnosti  podliehal  predchádzajúcemu súhlasu  val-
ného zhromaždenia alebo Dozornej rady. 

KAPITÁLOVÁ ÚČASŤ

V r. 2009 mala spoločnosť kapitálovú účasť v týchto  spoločnostiach:
CASINOS SLOVAKIA a.s., podiel na základnom imaní 51,32%, v hodnotovom vyjadrení 
2 088 130 Eur. 
CASINO SLIAČ SLOVAKIA, akciová spoločnosť v likvidácii s podielom na základnom ima-
ní 51%, v hodnotovom vyjadrení 294 563 Eur, s opravnou položkou v rovnakej výške.

VLASTNÉ IMANIE

Vlastné imanie sa v priebehu roka 2009 v porovnaní s rokom 2008 zvýšilo o 7 669 275 Eur,
t.j. o výsledok hospodárenia bežného obdobia. Vzhľadom na to, že v rezerve na súd-
ny spor nedošlo k zmene (k jej čerpaniu, resp. zrušeniu), vlastné imanie vykazuje 
celkovú hodnotu - 44 281 642 Eur. V r. 2008 predstavovalo vlastné imanie hodnotu 
- 51 950 917 Eur.
 

ZÁVÄZKY

Záväzky Spoločnosti (vrátane rezerv) sa znížili hlavne v položke krátkodobých záväz-
kov o 15 974 990 Eur z dôvodu započítania s pohľadávkami vo výške 13 277 567 Eur. 
Výdavky budúcich období poklesli v r. 2009 o 8 429 266 Eur oproti r. 2008 z dôvodu 
vysokého naakumulovaného Jackpotu, ktorého súčasťou bola aj mimoriadna prémia v 
hre LOTO koncom roka 2008.

Výnosy budúcich období vzrástli oproti minulému roku o 937 745 Eur z dôvodu pred-
platných vkladov číselných lotérií na rok 2010. V r. 2008 z dôvodu prechodu na euro 
menu neboli žiadne predplatné vklady číselných lotérií na rok 2009.



ĎALŠIE  INFORMÁCIE

Spoločnosť v roku 2009 neposkytla žiadnej osobe uvedenej v § 196 a zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov úver ani pôžičku a neuzavrela s ta-
kouto osobou ani žiadnu zmluvu o prevode majetku Spoločnosti alebo o poskytnutí  
majetku Spoločnosti do užívania. 

Stanovy  spoločnosti TIPOS  obsahujú všetky záväzné a  odporúčané ustanovenia  „Vzo-
rových stanov akciovej spoločnosti so 100% majetkovou účasťou štátu“, ktoré vláda SR 
schválila uznesením č. 396 zo dňa 17. apríla 2002.  

Vzťah medzi Spoločnosťou a členom orgánu Spoločnosti pri zariaďovaní záležitostí 
Spoločnosti je upravený zmluvou o výkone funkcie. Pre platnosť a účinnosť tejto zmluvy 
Obchodný zákonník  vyžaduje písomnú formu zmluvy a jej schválenie valným zhromaž-
dením.  Rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonaným v pôsob-
nosti valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS boli  schválené všetky zmluvy o výkone 
funkcie. 

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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Odvody z hazardných hier

Celkový objem odvodov z hazardných hier do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
predstavuje sumu 29 160 283  Eur, čo je oproti roku 2008 objem nižší o 2 405 617 Eur. 
V percentuálnom vyjadrení je to pokles o 7,62%.  

Spoločnosť si tak dlhodobo udržiava výraznú pozíciu najväčšieho prispievateľa do štát-
neho rozpočtu zo všetkých prevádzkovateľov hazardných hier na Slovensku.

Najvyšší podiel na celkových odvodoch dosiahli štandardne najviac odvodovo zaťažené 
číselné lotérie. Odvody z nich predstavujú až 91,38% z celkových odvodov Spoločnosti.

Vyplatené výhry

Rok 2009 bol opäť rekordný v Spoločnosti aj z hľadiska výhernej istiny a objemov vy-
platených výhier našim hráčom. Za celý rok bolo vyplatených viac ako 32 miliónov vý-
hier vo výške 217 858 455 Eur (vrátane mimoriadnych výhier).

Zo štruktúry skutočne vyplatených výhier vyplýva, že oproti predchádzajúcemu roku 
najvyšší nárast vyplatených výhier zaznamenali internetové hry, a to o 26,88%. Hry 
celého bloku za rok 2009 dosiahli 97,38% výhernosť (podiel vyplatených výhier z vkla-
dov).

V roku 2009 vznikol pri číselných lotériách výherný nárok až na šesť výhier vyšších ako 
1 mil. Eur. 

O viac ako 22% v medziročnom porovnaní vzrástol počet výhier aj pri internetových 
stávkach TIPKURZ.SK, pri ktorých nárast objemu vyplatených výhier takmer identicky 
kopíroval nárast vkladov, a to o 19,72%. 

Pokles  výhier v porovnaní s minulým rokom zaznamenali napriek nárastu vkladov okam-
žité lotérie.
Výšky výhier v roku 2009 v hre LOTO opäť  zasiahli podstatným spôsobom do historic-
kého rebríčka najvyšších výhier Spoločnosti a dve z nich sa umiestnili na prvých dvoch 
miestach.
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Štruktúra odvodov 
z hazardných hier v €

Rok 2009 Rok 2008 Abs. 09-08 Relat. % 09/08

ČÍSELNÉ LOTÉRIE 26 645 547 29 617 286 -2 971 739 89,97%

INTERNETOVÉ HRY 803 927 606 250 197 677 132,61%

Internetové stávky TIPKURZ.SK 443 347 457 114 -13 767 96,99%

OKAMŽITÉ LOTÉRIE 1 267 462 885 250 382 212 143,18%

Štruktúra výhernej istiny v € Rok 2009* Rok 2008 Abs. 09-08 Relat.% 09/08

ČÍSELNÉ LOTÉRIE 79 106 754 88 214 885 -9 108 131 89,68%

INTERNETOVÉ HRY 110 776 958 87 310 610 23 466 348 126,88%

Internetové stávky TIPKURZ.SK 15 701 047 12 793 336 2 907 711 122,73%

OKAMŽITÉ LOTÉRIE 8 504 844 9 910 728 -1 405 884 85,81%

*Údaje v tabuľke sú bez mimoriadnych výhier, ktoré sú vo výške 3 768 852 Eur.

10 najvyšších výhier v histórii TIPOS-u v Eur

por. výška výhry v € Hra Rok stávkové obdobie Kraj

1. 11 002 675 LOTO 2009 3. týždeň - nedeľa
Stávka prijatá cez herný 

portál www.tipos.sk

2. 3 668 810 LOTO 2009 44. týždeň - streda Nitriansky

3. 3 394 035 LOTO 2007 46. týždeň - streda Prešovský

4. 3 359 416 LOTO 2007 36. týždeň - streda Bratislavský

5. 3 014 660 LOTO 2009 17. týždeň - nedeľa Košický

6. 2 997 340 LOTO 2005 23. týždeň - nedeľa Bratislavský

7. 2 835 116 LOTO 2007 37. týždeň - nedeľa Bratislavský

8. 2 533 760 LOTO 2008 14. týždeň - nedeľa Košický

9. 2 168 309 LOTO 2006 37. týždeň - nedeľa Trnavský

10. 2 147 543 LOTO 2005 2. týždeň - streda Košický

Obchodní partneri

Obchodná sieť terminálov v zberniach on-line

V priebehu roka 2009 sa obchodná sieť zberní on-line nerozširovala z pohľadu počtu 
zberní a nainštalovaných terminálov, ale realizovali sme v nej spolu vyše 220 terminá-
lových zmien. Týkali sa ukončenia činnosti niektorých zberní odinštalovaním terminálu, 
vzniku a zriaďovania nových obchodných miest, a tiež zmien mandátu k existujúcim 
zberniam a terminálom. Okrem straty nájmu obchodných priestorov a straty záujmu 
prevádzkovania zberní pre nedosahovanú efektivitu zo strany mandatárov, bolo v mno-
hých prípadoch ukončenie zberní vynútené úhradovou nedisciplínou mandatárov. 

Stavové a bilančné ukazovatele obchodnej siete SR: 

Stavové ukazovatele obchodnej siete zberní on-line stav k 53.týždňu 2009 stav k 53.týždňu 2008

počet aktívnych terminálov*  2 195 2 193

počet aktívnych zberní 2 147 2 145

počet aktívnych mandatárov 1 158 1 160

* vrátane 15 terminálov lokalizovaných na oblastných riaditeľstvách pôšt  od 23. týždňa 2008

Bilančné ukazovatele obchodnej siete zberní on-line v priebehu roku  2009 v priebehu roku 2008

počet  aktívnych terminálov v priebehu roku 2 405 2 404

počet  aktívnych zberní v priebehu roku 2 357 2 355

počet  aktívnych mandatárov v priebehu roku 1 277 1 305

počet  aktívnych terminálotýždňov spolu v roku 117 519 112 805

počet  terminálotýždňov (vrátane aktívnych 15 T pôšt) 118 545 113 270



Noviny, časopisy, tabak
16.27%

Pošta
16.23%

Reštaurácia a pod.
14.82%
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11.33%

Stávková kancelária
10.49%
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0.22%

Tržnica
0.19% Knihkupectvo

0.06%

Cestovná kancelária
0.04%

Čerpacia stanica
0.04%

Cukráreň
0.03%

Zriaďovania nových obchodných miest smerovali do prevádzok našich osvedčených  
mandatárov – predajne novín, časopisov a tabaku zaznamenali vyše 40 nových zberní, 
zberne kurzových stávok vyše 20 nových zberní, na poštách pribudlo 8 nových prevá-
dzok. Nové predajné miesta smerovali aj do obchodov nezávislých živnostníkov, ale aj 
do takmer 40 nových reštaurácií, barov a pohostinstiev. Platí však, že v tomto segmen-
te máme najvyššiu fluktuáciu zberní a najvyššiu mieru platobnej nedisciplíny.
Z hľadiska lokalizácie pokračovala výstavba nových zberní v objektoch sieťových reťaz-
cov, prípadne v nových nákupných centrách. Počet nových otvorených nákupných cen-
tier a stredísk však nebol v roku 2009 taký vysoký ako pred rokom. Podarilo sa zriadiť 
nové zberne v sieti KAUFLAND (Galanta, Piešťany, Senica, Martin, St. Ľubovňa a pod.),  
v TESCO (Snina, Trebišov, Detva, Revúca a pod.), COOP (Jednoty a Terná), BILLA, MAX, 
PRIOR, LIDL.
Celkový vyše 8% medziročný prepad tržieb realizovaných prostredníctvom on-line ter-
minálov v sieti kamenných zberní sa prejavil tým, že tohtoročné tržby z niektorých cen-
tier a reťazcov boli nižšie ako v minulom roku (napr. TESCO, BILLA, CARREFOUR a pod.). 
Na druhej strane rástli tržby, prevažne vplyvom väčšieho počtu zberní, v sieťach ako 
COOP,  KAUFLAND a pod. Postupným a  plynulým  zvyšovaním počtov zberní v uvede-
ných obchodných reťazcoch  sa vytvára sieť dlhodobo stabilných a vysoko efektívnych 
obchodných miest približujúcich sa trendom v nákupných a spotrebiteľských návykoch 
hráčskej verejnosti. 

Nákupné a spoločenské centrá a objekty obchodných sieťových reťazcov: 

> 37 <

Podľa hlavnej obchodnej činnosti vykonávanej mandatárom v príslušnej zberni je podiel 
jednotlivých typov obchodných miest na ročných tržbách za rok 2009 nasledovný:

 
Niekoľkoročný plynulý rast tržieb realizovaných v predajniach novín, časopisov a ta-
baku vyústil v roku 2009 do stavu, že prvýkrát v histórii prekonal trhový podiel pôšt. 
Celkové tržby realizované v týchto obchodných prevádzkach dosiahli úroveň 34,38 mil. Eur 
(16,27% podiel) a boli mierne vyššie, ako tržby realizované na poštách (34,29 mil. Eur). 
Oproti minulému roku vzrástol trhový podiel aj v stávkových kanceláriách kurzových 
stávok z 9,5% na 10,5%, a tiež trhový podiel klasických zberní ŠK a TJ z 7,5% na 8,5%. 
V absolútnom vyjadrení však rástli medziročne len tržby realizované v predajniach 
typu novín, časopisov a tabaku (+0,8 mil. Eur). Tržby realizované v ostaných typoch 
obchodných miest medziročne poklesli.
Z demografického pohľadu máme zriadenú on-line zberňu v 789 obciach Slovenskej 
republiky (pre porovnanie, v roku 2008 to bolo v 782 obciach, v roku 2007 v 753 
obciach).

Vybrané nákupné a spoločenské 
centrá, obchod. sieťové reťazce

rok 2009* rok 2008* rozdiel

p. čin.T Tržby spolu v € p čin.T Tržby spolu v € 2009-2008 v €

TESCO 59 16 079 195 54 17 572 821 -1 493 626 

KAUFLAND 41 9 544 547 36 9 399 407 145 140 

BILLA 22 2 511 658 17 2 996 982 -485 324 

HYPERNOVA 16 2 736 262 19 2 868 726 -132 463 

COOP Jednota 31 3 157 570 24 1 955 584 1 201 986 

TERNO supermarket 9 2 024 429 7 1 879 417 145 012 

OC MAX 14 1 923 175 13 1 774 784 148 391 

OC SARATOV Bratislava 4 1 251 999 4 1 220 204 31 795 

CARREFOUR 2 560 821 3 1 219 117 -658 296 

POLUS Bratislava 4 947 982 4 1 175 879 -227 898 

AUPARK Bratislava 4 987 795 4 982 207 5 588 

OC CASSOVIA Košice 2 517 654 2 684 365 -166 711 

AVION Bratislava 2 499 380 1 645 799 -146 419 

OC GALÉRIA 4 817 917 1 607 151 210 767 

Potraviny BALA 6 481 459 8 384 900 96 559 

METRO Žilina 1 53 887 1 143 753 -89 866 

EURÓPA SHOPING B. Bystrica 2 184 013 2 82 640 101 373 

OD STRED PRIOR 9 1 717 861 6 1 252 586 465 275 

LIDL 3 140 881 1 1 152 139 729 

V objektoch/pri staniciach ŽSR 42 3 312 572 43 3 690 276 -377 704 

V objektoch/pri autobus. staniciach 27 3 689 410 27 4 251 544 -562 134 

*rok 2008 -  bilancované  obdobie ucelených 52 kalendárnych týždňov roka 2008 (od 31. 12. 2007 do 28. 12. 2008)
*rok 2009 – bilancované obdobie ucelených 53 kalendárnych týždňov roka 2009 (od 29. 12. 2008 do 3. 1. 2010)



Mandatári

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Banská Bystrica si dlhodobo zachováva pozíciu najväčšieho 
a strategicky rozhodujúceho obchodného partnera s tržbami zo všetkých hier a pro-
duktov vo výške 34,29 mil. Eur. Po piatich rokoch súvislého medziročného rastu tržby 
poklesli v roku 2009 oproti roku 2008 o 3,37 mil. Eur (-8,96%), napriek tomu sa ich 
podiel na celkových tržbách siete on-line zberní udržal na úrovni minuloročných 16,2%. 
Počet činných terminálov v priebehu roku 2009 bol 451 (vrátane 15 terminálov na ob-
lastných riaditeľstvách). Ku koncu roka bol počet ich aktívnych terminálov 447. 
V rebríčku päťdesiatich najdôležitejších mandatárov nedošlo v roku 2009 k výrazným 
zmenám a posunom. Prevažnej väčšine z TOP 50 mandatárov tržby oproti roku 2008 
klesli. Medziročne rástli tržby spoločnostiam NIKÉ, s.r.o., HANDYMAN, s.r.o., KREDIT 
SERVIS, s.r.o., TJ DRUŽBA PIEŠŤANY, A.A.TIP, s.r.o., FORTUNA SK, a.s. Medziročný rast 
tiež dosiahol takmer každý mandatár zo skupiny „GG GROUP 16“ – predajcov novín, ča-
sopisov a tabaku (KAPA DAB, spol. s r.o., ROYAL PRESS, spol. s r.o., TOPAS spol. s r.o., 
KAPA-PRESS, spol.s r.o. a i.), ktorí rozširovali počet zberní o vysoko efektívne miesta 
najmä v sieťových reťazcoch a  nových objektoch. Celkový počet aktívnych terminálov 
za skupinu bol ku koncu roka 93, v porovnaní s 81 terminálmi na konci roku 2008.  
Spolu 50 TOP najvýznamnejších mandatárov realizovalo v roku 2009 prostredníctvom 
965 činných terminálov (40,1%-ný podiel na termináloch) súhrnný objem tržieb vo výš-
ke  105,39 mil. Eur (49,9%-ný podiel na celkových tržbách). V roku 2008 realizovalo 50 
najlepších mandatárov tržbu v celkovom objeme 111,77 mil. Eur (3,71 mld. Sk) s podielom 
48,5% na minuloročných tržbách.

Efektivita terminálov

Celkovú efektivitu terminálov v obchodnej sieti v roku 2009 značne ovplyvnili okolnos-
ti prechodu na menu euro, nové jednotkové eurové ceny produktov a všeobecné ob-
chodné opatrenia v prvých týždňoch roka duálneho režimu. Tieto vplyvy boli zosilnené  
opatrným spotrebiteľským správaním v súvislosti so všeobecnou ekonomickou krízou. 
Aj napriek tomu, že z hľadiska počtov terminálov sa obchodná sieť veľkosťou nemenila, 
efekt mierneho znižovania tržieb sa prejavil prakticky na každom obchodnom mieste, 
najmä však v historicky silných zberniach.

V celom rozsahu histogramu efektivity sa posunuli počty terminálov smerom do nižších 
úrovní týždenných tržieb. Poklesol počet terminálov v štyroch najvyšších kategóriách 
priemernej týždennej tržby. V kategórii priemernej tržby nad 3 320 Eur za aktívny týž-
deň klesol počet terminálov oproti roku 2008 o 78 z minuloročných 396 na 318. Ich 
celkový podiel na celoročných tržbách celej obchodnej siete padol o takmer 7 percen-
tuálnych bodov na 40%. Ročný súčet tržieb 50-tich najlepších terminálov v obchodnej 
sieti (2% celej siete terminálov) klesol v roku 2009 o takmer 2,6 mil. Eur, ale ich podiel 
na celkových ročných tržbách tvoril 11%, čo je rovnaká hladina podielu ako minuloroč-
ných 50-tich najlepších terminálov. 
Na druhej strane sa zvýšil počet terminálov s priemernou tržbou pod 330 Eur/týždeň 
na 194. Celková priemerná tržba za týždeň a aktívny terminál v roku 2009 tak poklesla 
o viac ako 12% z 1 985 Eur na 1 715 Eur. 
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Ukazovatele efektivity obchodnej siete zberní on-line 2009  2008

Priemerná tržba spolu na aktívny terminál a aktívny týždeň 1 715 € 1 958 €

Terminály, ktoré dosiahli v roku  priemernú a 
vyššiu tržbu za týždeň

počet 841 822

ich tržba spolu 174 951 640 € 162 073 813 €

podiel na tržbách spolu 70,4% 70,3%

Terminály s tržbou => 3 320 €/týždeň  
(vyše 100 000 Sk/týždeň)

počet 318 396

ich tržba spolu 84 944 981 € 109 012 256 €

podiel na tržbách spolu 40,2% 47,3%

Terminály s tržbou <= 330 €/týždeň  
(pod 10 000 Sk/týždeň)

počet 194 181

ich tržba spolu 1 489 708 € 1 372 441 €

podiel na tržbách spolu 0,7% 0,6%

Ročné tržby najlepšieho terminálu v roku 642 426 € 789 461 €

11 897 €/t 15 182 €/t

Ročné tržby druhého najlepšieho terminálu v roku 607 767 € 657 832 €

Súčet ročných tržieb 50-tich najlepších terminálov v roku 23 033 441 € 25 612 371 €

Počet terminálov podľa ich priemernej týždennej tržby v Eur
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Ako pracujeme s ľuďmi

Ľudské zdroje

Spoločnosť k 31. decembru 2009 zamestnávala 108 zamestnancov. V medziročnom po-
rovnaní k 31. decembru 2008 bol stav zamestnancov 111. Stav zamestnancov k 1. 1. 2009 
bol 107, nakoľko štyri pracovné pomery na dobu určitú boli skončené k 31. 12. 2008. 
Priemerný vek zamestnancov v roku 2009 bol 40,44 roka.

V roku 2009 z celkového počtu zamestnancov bolo na konci roka 54 žien a 54 mužov. 
V roku  2008 Spoločnosť zamestnávala k 31. decembru 2008  56 žien a 55 mužov.  

 

V priebehu roku 2009  do pracovného pomeru  nastúpilo 6 nových zamestnancov. 
Pracovný pomer do 31. decembra 2009 ukončilo 5 zamestnancov. Z celkového počtu 
zamestnancov je jedna zamestnankyňa na materskej dovolenke a dve zamestnankyne 
na rodičovskej dovolenke. 

Vzdelávanie

V roku 2009, rovnako ako v predchádzajúcom roku, Spoločnosť pokračovala v podpore 
rastu kvalifikácie svojich zamestnancov. Na vzdelávanie Spoločnosť v roku 2009 vyna-
ložila sumu 23 247,87 Eur, čo je viac o 1 743,90 Eur ako v roku 2008 (21 503,97 Eur).
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Boli organizované:
 prednášky a kurzy najmä v ekonomickej oblasti pri zmene legislatívy
 a v súvislosti s prechodom na euro menu;
  odborné školenia, semináre;
  kurzy anglického jazyka. 

Sociálna politika

V rámci sociálnej politiky Spoločnosť postupovala podľa schváleného rozpočtu sociál-
neho fondu na rok 2009. Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu bolo v roku 2009 
vo výške 28 477,36 Eur.

Prostriedky zo sociálneho fondu boli čerpané na:
  príspevky na stravovanie zamestnancov; 
  príspevky na pitný režim v letných mesiacoch;  
  príspevky pri príležitosti mimoriadnych životných  udalostí.  

V oblasti starostlivosti o zamestnancov boli  okrem sociálneho fondu vyplatené ďalšie 
prostriedky z nákladov Spoločnosti vo výške 132 307,76 Eur na:
 preventívnu zdravotnú starostlivosť pre zamestnancov vykonávajúcich nočnú prácu; 
  stravovanie zamestnancov;  
  preventívnu zdravotnú starostlivosť  pre ostatných zamestnancov;
  doplnkové dôchodkové sporenie.
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Naše produkty 

Produktové portfólio

VKLADY SPOLU
 v histórii spoločnosti podľa typov hier a tržby nelotériových produktov v Eur

Číselné lotérie                                        >>>
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rok
ČÍSELNÉ
 LOTÉRIE 
typu loto

ČÍSELNÉ 
LOTÉRIE 
typu keno

STÁVKOVÉ HRY 
/ ŠPECIÁLNE 

BINGO

INTERNETO-
VÉ HRY

OKAMŽITÉ 
LOTÉRIE 

spolu

TIPOS HERNÁ 
ISTINA - 

HAZARDNÉ 
HRY spolu

NELOTÉRIO-
VÉ PRODUK-

TY spolu

1993 28 464 065 767 896 29 231 961

1994 18 758 135 259 527 19 017 662

1995 24 073 126 3 818 213 27 891 339

1996 18 038 049 27 743 347 1 846 013 47 627 408

1997 18 488 250 27 154 358 9 108 233 2 354 141 57 104 981

1998 26 455 629 31 116 942 8 798 553 6 929 219 73 300 343

1999 27 363 928 31 729 824 6 728 886 14 425 612 80 248 251

2000 34 834 820 31 013 520 6 520 686 15 731 129 88 100 156

2001 33 551 200 31 315 681 6 308 188 19 577 242 90 752 311

2002 32 457 692 33 385 179 5 414 754 14 365 465 85 623 090

2003 34 112 855 37 719 621 6 771 022 12 541 974 91 145 471 5 831 848

2004 41 114 989 39 508 341 5 384 613 11 877 249 97 885 192 12 035 061

2005 59 764 126 43 679 751 4 170 020 7 411 547 11 897 580 126 923 025 15 817 115

2006 57 458 276 46 706 421 2 960 735 45 035 048 15 678 616 167 839 097 35 230 820

2007 91 454 634 53 487 977 2 158 155 92 507 429 16 103 001 255 711 196 42 283 187

2008 116 780 720 57 439 539 104 042 334 14 562 074 292 824 666 48 098 540

2009 103 366 478 54 310 474 131 097 540 15 400 830 304 175 322 39 501 004

spolu 766 536 972 550 129 188 67 197 281 380 093 898 171 444 132 1 935 401 471 198 797 575
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LOTO  

Termín zavedenia: 15. 4. 1957

Stručná charakteristika:
 číselná lotéria typu loto 6 zo 49;
  žrebovanie výherných čísel 1. a 2. ťahu sa uskutočňuje 2x do týždňa, 
 a to v stredu a v nedeľu (do 27. týždňa 1999 len v nedeľu);
  žrebuje sa 6 výherných čísel a jedno dodatkové číslo z celkového počtu 49 čísel;
  hernú istinu tvorí súčet násobkov počtu prijatých tipov a ceny za jeden tip;
  cena vkladu za 1 tip na na jedno stávkové obdobie pre 1. a 2. ťah hry (dvojstávka)
 je 0,65 Eur (do 31. 12. 2008 bola cena 20 Sk);
  výhernú istinu tvorí  50%  z hernej istiny danej hry za príslušné stávkové
 obdobie, delí sa v rovnakom pomere pre výhernú istinu 1. a 2. ťahu;
  výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé poradia nasledovne
 (od 32. týždňa 2000): 

 Jackpot – presúvanie kumulovaných finančných prostriedkov určených na
 I. poradie do stávkového obdobia, keď v I. poradí  je dosiahnutá výhra. 
 Minimálna výška garantovaného Jackpotu je od 1. 1. 2009 vo výške 300 000 Eur;
  od 1. októbra 2002 zmena názvu lotérie zo ŠPORTKA na LOTO;
  od roku 2003 zavedená možnosť Prémiovej hry vo väzbe na posledné výherné
 číslo JOKER;
  od novembra 2004 prijímanie stávok aj prostredníctvom internetu;
  od júna, resp. novembra 2009 zavedenie služby tipovania aj prostredníctvom
 krátkych textových správ SMS.

JOKER

Termín zavedenia: 1992

Stručná charakteristika:
 stávka na koncové šesťčíslie čísla potvrdenia o uzatvorení stávky,
 doplnková hra viazaná na číselnú lotériu LOTO;
  žrebovanie sa uskutočňuje 2x do týždňa, a to v stredu a v nedeľu
  (do 27. týždňa 1999 len v nedeľu);
  hernú istinu tvorí násobok počtu prijatých tipov a ceny vkladu za jeden tip,
  cena vkladu je od 1. 1. 2009 0,30 Eur (do 31. 12. 2008 bola cena 10 Sk);
  výhernú istinu tvorí 50% z hernej istiny za príslušné stávkové obdobie;
  výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé poradia nasledovne:

 Jackpot – presúvanie kumulovaných finančných prostriedkov určených
 na I. poradie do stávkového obdobia, keď v I. poradí je dosiahnutá výhra;
  od 1. októbra 2002 zmena názvu číselnej lotérie ŠANCA na JOKER;
  od februára 2006 prijímanie stávok aj prostredníctvom internetu;
  od júna, resp. novembra 2009 zavedenie služby tipovania aj prostredníctvom
 krátkych textových správ SMS.

výherné poradie počet uhádnutých čísiel rozdelenie výhernej istiny

I. 6  32%

II. 5 + 1 6%

III. 5 9%

IV. 4 13%

V. 3 40%

LOTO 2009 2008

Vklady v € 86 609 089 97 940 461

% podiel na celkových vkladoch 28,47 33,45

JOKER 2009 2008

vklady v € 5 982 180 6 914 176

% podiel na celkových vkladoch 1,97 2,36

výherné poradie počet zhodných koncových čísiel Rozdelenie výhernej istiny v €

I. 6 zostatok celkovej čiastky určenej na výhry, min. 6 600 

II. 5 3 300 

III. 4 330 

IV. 3 33 

V. 2 3,30 
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LOTO 5 z 35

Termín zavedenia: 1967

Stručná charakteristika:
 číselná lotéria typu loto, pri ktorej tipujúci tipuje 5 čísel z 35 čísel;
  žrebovanie sa uskutočňuje jedenkrát do týždňa, a to v nedeľu, 
 žrebuje sa 5 výherných čísel;
  hernú istinu tvorí súčet násobkov počtu prijatých tipov a ceny za jeden tip;
  cena vkladu za jeden tip je 0,30 Eur (do 36. týždňa 2007 cena 8 Sk, 
 do 31. 12. 2008 cena 10 Sk );
  výhernú istinu tvorí 50% z hernej istiny za príslušné stávkové obdobie;
  výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé poradia nasledovne:

 Jackpot – presúvanie kumulovaných finančných prostriedkov určených na 
 I. poradie do stávkového obdobia, keď je v I. poradí dosiahnutá výhra;
  od 1. októbra 2002 sa zmenil názov číselnej lotérie z MATES na LOTO 5 z 35;
  od novembra 2004 prijímanie stávok aj prostredníctvom internetu;
  od júna, resp. novembra 2009 zavedenie služby tipovania aj prostredníctvom
 krátkych textových správ SMS.

EUROMILIÓNY

Termín zavedenia: 2004

Stručná charakteristika:
 číselná lotéria typu loto s powerballovým prvkom a s kombinovanou maticou
  7/35 a 1/5;
  žrebovanie sa uskutočňuje jedenkrát do týždňa, a to v piatok;
  žrebuje sa 7 výherných čísel lotových a 1 výherné číslo powerballové;
  hernú istinu tvorí súčet násobkov počtu prijatých tipov a ceny za jeden tip;
  cena vkladu za jeden tip  je od 1. 1. 2009 1 Eur;
  výhernú istinu tvorí 50% z hernej istiny za príslušné stávkové obdobie;
  výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé poradia nasledovne:

 Jackpot – presúvanie kumulovaných finančných prostriedkov určených
 na I. poradie do stávkového obdobia, keď je v I. poradí dosiahnutá výhra;
  od novembra 2004 prijímanie stávok aj prostredníctvom internetu;
  od júna, resp. novembra 2009 zavedenie služby tipovania aj prostredníctvom
 krátkych textových správ SMS.

výherné poradie počet uhádnutých čísiel Rozdelenie výhernej istiny

I. 5 50% zo zvyšku výhernej istiny

II. 4 50% zo zvyšku výhernej istiny

III. 3 pevná výhra vo výške 3,30 €

LOTO 5 z 35 2009 2008

vklady v € 2 011 107 2 228 580

% podiel na celkových vkladoch 0,66 0,76

výherné poradie počet uhádnutých čísiel
Lotové / Powerballové Rozdelenie výhernej istiny

 1. poradie 7 + 1 18%

2. poradie 7 + 0 4%

3. poradie 6 + 1 4%

4. poradie 6 + 0 5%

5. poradie 5 + 1 5%

6. poradie 5 + 0 5%

7. poradie 4 + 1 7%

8. poradie 4 + 0 13%

9. poradie 3 + 1 16%

10. poradie 0 + 1 23%

EUROMILIÓNY 2009 2008

vklady v € 8 764 102 9 697 502

% podiel na celkových vkladoch 2,88 3,31
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KENO 10

Termín zavedenia: 20. 11. 1995

Stručná charakteristika:
 číselná lotéria typu keno, v ktorej hráč tipuje 1 až 10 čísel z 80 čísel;
  žrebovanie sa uskutočňuje každý deň v týždni (do konca apríla 1999 okrem nedele),
  žrebuje sa 20 výherných čísel;
  v máji 2007 zavedená stávka na KENO PLUS, pri stávke na KENO PLUS 
 hráč tipuje, že jedno z jeho tipovaných čísel bude vyžrebované ako posledné
 v poradí žrebovaných výherných čísel;
  cena vkladu je minimálne 0,15 Eur alebo jeho násobky do maximálnej  výšky 3 Eur,
 pri stávke na KENO PLUS je celkový vklad za jeden tip vždy dvojnásobkom
 zvoleného vkladu, pričom polovica celkového vkladu tvorí vklad na stávku 
 bez KENO PLUS a polovica je vkladom na stávku s KENO PLUS;
  výška výhry je daná kombináciou počtu tipovaných čísel, počtu správne
 tipovaných čísel a výškou vkladu;.
  od novembra 2004 prijímanie stávok aj prostredníctvom internetu;
  od júna, resp. novembra 2009 zavedenie služby tipovania aj prostredníctvom
 krátkych textových správ SMS.

KLUB KENO

Termín zavedenia: 6. 10. 1997

Stručná charakteristika:
 číselná lotéria typu keno, v ktorej hráč tipuje 1 až 7 čísel z 80 čísel;
  žrebovanie výherných čísel sa uskutočňuje každé 4 minúty v priebehu hracieho
 dňa, ktorým je spravidla každý deň v týždni;
  pri každom žrebovaní je vyžrebovaných 20 výherných čísel;
  minimálny vklad je 0,30 Eur a jeho násobky do maximálnej výšky vkladu 1,80 Eur;
  výška výhry je daná kombináciou počtu tipovaných čísel, 
 počtu správne tipovaných čísel a výškou vkladu.

KENO 10 2009 2008

vklady v € 25 750 912 26 619 630

% podiel na celkových vkladoch 8,47 9,09

Počet tipovaných čísel

Počet 
správne 

tipovaných
čísel

7 6 5 4 3 2 1

7 3 000x

6 100x 700x

5 20x 30x 200x

4 3x 5x 25x 55x

3 2x 2x 5x 23x

2 1x 2x 10x

1 2x

0 1x

KLUB KENO 2009 2008

vklady v € 28 559 561 30 819 910

% podiel na celkových vkladoch 9,39 10,53

Počet tipovaných čísel

Počet 
správne 
tipova-
ných
čísel

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B

10 200 000x 500 000x

9 10 000x 25 000x 50 000x 125 000x

8 500x 1 250x 2 000x 5 000x 20 000x 50 000x

7 20x 50x 200x 500x 400x 1 400x 4 000x 10 000x

6 10x 25x 20x 50x 40x 140x 100x 300x 600x 2 100X

5 3x 9x 3x 9x 4x 19x 10x 30x 20x 70X 200x 600x

4 2x 2x 1x 6x 2x 12x 2x 12X 16x 46x 50x 170x

3 2x 2x 2x 4x 1x 6X 2x 12x 8x 33x 16x 66x

2 2x 2x 2x 3x 5X 5x 7x 2x 22x 8x 58x

1 6x 7x 3x 3x 5X 5x 5x 5x 10x 2x 42x

0 1x 1x 1x 1x 1x



Okamžité lotérie                                      >>>

Celkový objem predaja okamžitých lotérií v r. 2009, bez vplyvu spätných príjmov z akti-
vovaných vrátených žrebov, bol 15 400 830 Eur, čo je o 979 848 Eur viac ako za porov-
nateľné obdobie predaja v roku 2008. 
Podiel vkladov okamžitých lotérií na celkových vkladoch z hazardných hier za rok 2009 
je 5,06%.

Vklady okamžitých lotérií za roky 1997 - 2009 v Sk

V roku 2009 sme uviedli na trh nasledujúce okamžité lotérie: „ŠŤASTNÁ 7 #90“, „PRA-
SA V ŽITE #91“, „MAGICKÉ PENIAZE #92“, „DIAMANT #93“, „VESELÉ ČÍSLA #94“, 
„JARNÉ SLNKO #95“, „OHNIVÁ 5 #96“, „LÁSKY ČAS #97“, „LETNÉ HITY #77“, „PSÍČ-
KOVIA #78“, „VIANOČNÁ LOTÉRIA #79“ a „DRAHOKAMY #87“. 
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Názov OL Nominálna cena v € Emisný objem v ks Vklady v € (aktivačné) 
dosiahnuté v roku 2009

ŠŤASTNÁ 7 #90 0,30 7 000 000 1 382 100

PRASA V ŽITE #91 0,30 8 000 000 2 159 700

MAGICKÉ PENIAZE #92 1,00 4 000 000 1 713 950

DIAMANT #93 2,00 1 500 000 1 812 500

VESELÉ ČÍSLA #94 1,00 2 250 000 1 653 930

JARNÉ SLNKO #95 2,00 500 000 597 700

OHNIVÁ 5 #96 0,50 4 000 000 1 879 850

LÁSKY ČAS #97 1,00 500 000 454 300

LETNÉ HITY #77 2,00 500 000 444 100

PSÍČKOVIA #78 1,00 2 000 000 860 900

VIANOČNÁ LOTÉRIA #79 3,00 1 000 000 2 031 900

DRAHOKAMY #87 2,00 1 500 000 409 900

V roku 2009 začali okamžité lotérie (stieracie žreby) novú etapu svojho vývoja. Výz-
namná zmena - zavedenie novej euro meny na Slovensku,  spôsobila absolútny prevrat 
v stratégii prevádzkovania okamžitých lotérií, ako napr. dvojnásobný nárast počtu emi-
tovaných žrebov oproti roku 2008, optimalizácia emisných objemov, nominálnych cien 
stieracích žrebov vzhľadom na celkové technické a  výrobné  parametre  žrebu, zmena  
v  nastavení výherných štruktúr, ako i obdobia predaja jednotlivých okamžitých lotérií. 

V roku 2009 sme uviedli na trh až 12 nových emisií okamžitých lotérií v celkovom obje-
me 32,750 mil. kusov emitovaných žrebov.
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ŠŤASTNÁ 7 #90

Obdobie predaja: 17. 1. 2009 - 17. 1. 2010                                             
Cena žrebu: 0,30 Eur

Emisný objem: 7 000 000 ks

Stručná charakteristika: 
  ďalšia mutácia úspešnej okamžitej lotérie Šťastná 7; 
  žreb okamžitej lotérie obsahuje jedno hracie pole;
  výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry; 
  na žrebe je možné vyhrať výhry vo výške 0,30, 1, 2, 5, 10, 50, 100, 2 500
 alebo prémiové výhry 7, 77 a 777 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,27.

PRASA V ŽITE #91

Obdobie predaja: 17. 1. 2009 - 17. 1. 2010
Cena žrebu: 0,30 Eur

Emisný objem: 8 000 000 ks

Stručná charakteristika:
  okamžitá lotéria v piatich farebných mutáciách;
  žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou;
  výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry;
  okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 0,30, 1, 3, 5, 15, 20, 50, 100, 1 000 €;
  žreb s troma symbolmi „prasacej hlavy“ získava najvyššiu možnú okamžitú výhru
 vo výške 3 000 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,84.

ŠŤASTNÁ 7 #90 2009

Vklady v € 1 382 100

% podiel na celkových vkladoch 0,46

PRASA V ŽITE # 91 2009

Vklady v € 2 159 700

% podiel na celkových vkladoch 0,71
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 MAGICKÉ PENIAZE #92

Obdobie predaja: 17. 1. 2009 - 31. 12. 2009
Cena žrebu: 1,00 Eur

Emisný objem: 4 000 000 ks

Stručná charakteristika:
  okamžitá lotéria s motívom peňazí;
  žreb obsahuje jedno hracie pole opticky rozdelené na dve časti 
 „VÝHERNÉ ČÍSLA“ a „TVOJE ČÍSLA“;
  princíp hry spočíva v zotretí  hracieho poľa (oboch častí) a hľadaní akéhokoľvek
 „TVOJE-ho čísla“ zhodného s „VÝHERNÝM číslom“. V prípade zhody hráč vyhrá-
 va zodpovedajúcu výhru uvedenú pri „TVOJOM čísle“; 
  okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 1, 2, 5, 20, 30, 50, 100, 500, 1 000
 a 10 000 Eur;
  žreb ponúka až 6 šancí na výhru;
  na jednom žrebe je možný súbeh výhier;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,77.

DIAMANT #93

Obdobie predaja: 2. 2. 2009 - 2. 2. 2010                                          
Cena žrebu: 2,00 Eur

Emisný objem: 1 500 000 ks

Stručná charakteristika:
  okamžitá lotéria s motívom drahých kameňov;
  žreb obsahuje jedno hracie pole, ktoré sa skladá zo 6 radov a je zakryté stieracou
 vrstvou. V každom rade sa pod stieracou vrstvou ukrýva jeden herný symbol; 
  princíp hry: ak hráč po zotretí nájde v ktoromkoľvek rade symbol          (diamant),
 vyhráva príslušnú výhru; 
  na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
  okamžité výhry vo výške 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 1 000 a 15 000 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,57.

MAGICKÉ PENIAZE  #92 2009

Vklady v € 1 713 950

% podiel na celkových vkladoch 0,56

DIAMANT  #93 2009

Vklady v € 1 812 500

% podiel na celkových vkladoch 0,60
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VESELÉ ČÍSLA #94 

Obdobie predaja: 23. 2. 2009 - 23. 2. 2010
Cena žrebu: 1,00 Eur

Emisný objem: 2 250 000 ks

Stručná charakteristika:
 okamžitá lotéria v deviatich farebných a číselných grafických mutáciách;
  žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou, pod ktorou sú ukryté
 tri čísla z radu od 1 po 9. Pod každým číslom je uvedená výška výhry; 
  princíp hry: hráč vyhráva vtedy, ak sa niektoré číslo pod stieracou vrstvou zhoduje
 s číslom zobrazeným na prednej strane žrebu; 
  okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 1, 3, 5, 15, 30, 50, 100, 1 000 a 10  000 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,79.
 

JARNÉ SLNKO #95

Obdobie predaja: 16. 3. 2009 - 14. 6. 2009 
Cena žrebu: 2,00 Eur

Emisný objem: 500 000 ks

Stručná charakteristika:
  príležitostná okamžitá lotéria s jarným motívom ;
  žreb obsahuje dve hracie polia (dve HRY) zakryté stieracou vrstvou;
  na žrebe je možný súbeh výhier; 
  princíp hry: Hra 1: Zotri a nájdi v rade, v stĺpci alebo diagonálne buď 3 rovnaké
 čísla a vyhraj sumu v poli VÝHRA, alebo 2 rovnaké čísla a symbol slnka a zdvojná-
 sob si sumu v poli VÝHRA. Hra 2: Zotri a nájdi 3x symbol včely a vyhraj 25 Eur;
  okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 2, 5, 10, 25, 50, 100, 1 000 a 20 000 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,38.

VESELÉ ČÍSLA #94 2009

Vklady v € 1 653 930

% podiel na celkových vkladoch 0,55

JARNÉ SLNKO #95 2009

Vklady v € 597 700

% podiel na celkových vkladoch 0,20
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OHNIVÁ 5 #96 

Obdobie predaja: 6. 4. 2009 - 6. 4. 2010    
Cena žrebu: 0,50 Eur 

Emisný objem: 4 000 000 ks

Stručná charakteristika:
  okamžitá lotéria s herným princípom „piškvorky“;
  žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou;
  princíp hry: zotri a nájdi tri symboly päťky (5) v rade, stĺpci alebo diagonálne
 a vyhraj príslušnú sumu v poli VÝHRA;      
  okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 0,50, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 5 000 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,88.

 

LÁSKY ČAS #97

Obdobie predaja: 1. 5. 2009 - 30. 9. 2009                                          
Cena žrebu: 1,00 Eur

Emisný objem: 500 000 ks 

Stručná charakteristika:
  príležitostná okamžitá lotéria s motívom lásky (máj - lásky čas);
  žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou;
  princíp hry: 3 rovnaké sumy vyhrávajú alebo jeden symbol srdca vyhráva
 konštantnú výhru vo výške 50 Eur; 
  okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 1, 5, 10, 50, 100, 1 000  a 10 000 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,62.

OHNIVÁ 5 #96 2009

Vklady v € 1 879 850

% podiel na celkových vkladoch 0,62

LÁSKY ČAS #97 2009

Vklady v € 454 300

% podiel na celkových vkladoch 0,15
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LETNÉ HITY #77 

Obdobie predaja: 1. 6. 2009 - 30. 8. 2009
Cena žrebu: 2,00 Eur

Emisný objem: 500 000 ks

Stručná charakteristika:
  príležitostná okamžitá lotéria s letným motívom;
  žreb obsahuje dve hracie polia (dve HRY) zakryté stieracou vrstvou;
  na žrebe je možný súbeh výhier; 
  princíp hry:  Hra 1: zotri a nájdi v rade, v stĺpci alebo diagonálne buď 3 rovnaké čísla
 a vyhraj sumu v poli VÝHRA, alebo 2 rovnaké čísla a symbol slnka a zdvojnásob si
 sumu v poli VÝHRA. Hra 2: zotri a nájdi 3x symbol včely a vyhraj 25 Eur; 
  okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 2, 5, 10, 25, 50, 100, 1 000 a 20 000 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,38.

 

PSÍČKOVIA #78

Obdobie predaja: 31. 8. 2009 - 31. 8. 2010                                          
Cena žrebu: 1,00 Eur 

Emisný objem: 2 000 000 ks

Stručná charakteristika:
  okamžitá lotéria s piatimi mutáciami žrebu s motívom domácich miláčikov;
  žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou;
  princíp hry: 3 rovnaké sumy vyhrávajú alebo nájdi 3x symbol labky a vyhraj 
 hlavnú výhru 5 000 Eur;      
  okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 1, 5, 10, 20, 25, 50, 70, 100, 500
 a 5 000 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,54.

LETNÉ HITY #77 2009

Vklady v € 444 100

% podiel na celkových vkladoch 0,15

PSÍČKOVIA #78 2009

Vklady v € 860 900

% podiel na celkových vkladoch 0,28
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VIANOČNÁ LOTÉRIA #79 

Obdobie predaja: 1. 10. 2009 – 31. 12. 2009
Cena žrebu: 3,00 Eur 

Emisný objem: 1 000 000 ks

Stručná charakteristika:
  príležitostná okamžitá lotéria pri príležitosti vianočných sviatkov;
  žreb obsahuje tri hracie polia zakryté stieracou vrstvou; 
  princíp hry: 
 Hra 1: zotri a nájdi 3 rovnaké sumy v rade, v stĺpci alebo diagonálne
 a vyhraj príslušnú sumu.  
 Hra 2: zotri a nájdi 3 rovnaké vianočné symboly a vyhraj 5 Eur.
 Hra 3: zotri vianočný stromček a nájdi „VÝHERNÉ ČÍSLA“ a „TVOJE ČÍSLA“. Ak sa
 aspoň jedno „VÝHERNÉ ČÍSLO“ zhoduje s „TVOJIM ČÍSLOM“, vyhrávaš túto výhru;
  okamžité výhry sú vo výške 3, 5, 10, 20, 25, 50, 70, 100, 500, 1 000,  35 000 Eur;
  hráč má až 8 šancí na výhru;
  na jednom žrebe je možný súbeh výhier;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,02.

DRAHOKAMY #87

Obdobie predaja: 1. 12. 2009 - 30. 11. 2010                                          
Cena žrebu: 2,00 Eur

Emisný objem: 1 500 000 ks

Stručná charakteristika:
  okamžitá lotéria s motívom drahých kameňov;
  žreb obsahuje jedno hracie pole, ktoré sa skladá z dvoch častí: 
 „VÝHERNÉ ČÍSLA“ (2) a „TVOJE ČÍSLA“ (8);
  princíp hry: ak sa hráčovi po zotretí časti „VÝHERNÉ ČÍSLA“ a „TVOJE ČÍSLA“
 zhoduje aspoň jedno „VÝHERNÉ ČÍSLO“ s „TVOJÍM ČÍSLOM“, vyhráva túto výhru.
 Ak hráč nájde symbol drahokamu, vyhráva automaticky výhru vo výške 50 Eur;
  na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;     
  okamžité výhry vo výške 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 1 000 a 15 000 Eur;
  pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,57.

VIANOČNÁ LOTÉRIA #79 2009

Vklady v € 2 031 900

% podiel na celkových vkladoch 0,67

DRAHOKAMY  #87 2009

Vklady v € 409 900

% podiel na celkových vkladoch 0,14



                       Hazardné hry
prevádzkované prostredníctvom internetu               >>>
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Stručná charakteristika hier:
 internetové (hazardné) hry sú prevádzkované výlučne prostredníctvom interne-
 tovej siete a len na oficiálnej stránke www.tipos.sk;
  do internetových hier sa účastník prihlasuje a povinne registruje. Následne má
 vytvorené hráčske konto na registračnom a platobnom portáli prevádzkovateľa,
 z ktorého uhrádza vklady do internetových hier, na ktorý sa mu vyplácajú finančné 
 výhry;
  finančné prostriedky si hráč prevádza z hráčskeho konta na osobný bankový účet
 prostredníctvom štandardných komerčných bankových nástrojov;
  typy a druhy internetových hier: a) internetová hra TIPKURZ.SK
  b) internetové hry TIPCLUB
  c) internetové hry e-CASINO
          d) internetové hry e-ŽREBY
           e) internetová hra e-BINGO

TIPKURZ.SK

Stručná charakteristika:
  internetová kurzová hra na športové a iné udalosti;
  hra bola zavedená vo februári 2005.

Vklady a výhry v internetovej hre TIPKURZ.SK:
TIPKURZ.SK 2009 2008

Vklady v € 17 343 074,80 14 486 350,62

Výhry v € 15 701 047,31 12 793 336,36

Podiel na výhry % 90,53 88,31
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TIPCLUB

e-KLUB KENO

Stručná charakteristika:
 hra bola zavedená vo februári 2006;
  číselná hra typu keno, pri ktorej účastník tipuje 1 až 7 čísiel,
 žrebuje sa 20 čísiel z 80 čísiel;
  voľba stávky sa uskutočňuje manuálne výberom čísiel z herného poľa
 alebo automaticky náhodným tipom, žrebovanie čísiel sa uskutočňuje generáto-
 rom náhodných čísiel;
  minimálny vklad je 0,30 Eur na jeden tip a jedno žrebovanie, 
 maximálny vklad je 1,80 Eur a je limitovaný aktuálnou výškou hráčskeho konta.

Vklady a výhry v internetovej hre e-KLUB KENO:

 

e-CASINO

Internetová RULETA

Stručná charakteristika:
  hra bola zavedená v máji 2006;
  internetová forma klasickej živej rulety, na ruletovom hracom plátne je 37 čísiel
 vrátane 0;
  voľba stávky sa uskutočňuje výberom vkladu na štandardné pozície (číslo, párne,
 nepárne, nízke, vysoké, tucty, stĺpce, 4 čísla, 6 čísiel atď.) na ruletovom hracom
 plátne;
  min. vklad je 0,50 Eur, odstupňovaný po 0,50 Eur, maximálny vklad je limitovaný
 aktuálnou výškou hráčskeho konta;
  výherné úrovne sú násobkami vkladu podľa štandardnej ruletovej matice.

Vklady a výhry v internetovej hre RULETA: 
Počet tipovaných čísel

Počet 
správne 

tipovaných
čísiel

7 6 5 4 3 2 1

7 3000x

6 100x 700x

5 20x 30x 200x

4 3x 5x 25x 55x

3 2x 2x 5x 23x

2 1x 2x 10x

1 2x

0 1x

e-KLUB KENO 2009 2008

Vklady v € 371 165,40 361 150,82

Výhry v € 237 485,60 224 310,27

Internetová RULETA 2009 2008

Vklady v € 63 604 937,50 45 491 351,52

Výhry v € 62 170 765,30 44 533 105,28
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Internetový BLACKJACK

Stručná charakteristika:
  hra bola zavedená v máji 2006;
  internetová forma klasickej kartovej hry BLACKJACK;
  hra prebieha na stole so 7 hracími boxmi zoradenými do polkruhu;
  hráč hrá proti krupierovi, ktorý rozdáva na pokyn hráča jednotlivé karty;
  min. vklad je 0,50 Eur, odstupňovaný po 0,50 Eur, maximálny vklad je limitovaný
 aktuálnou výškou hráčskeho konta;
  výherné úrovne sú násobkami vkladu podľa štandardnej Blackjackovej matice.

Vklady a výhry v internetovej hre BLACKJACK:

 

Internetový POKER

Stručná charakteristika:
  hra bola zavedená v máji 2006;
  internetová forma klasickej kartovej hry POKER;
  hráč hrá proti krupierovi vždy len v jednom hracom boxe, hra prebieha na pokro-
 vom stole;
  min. vklad je 0,50 Eur, odstupňovaný po 0,50 Eur, maximálny vklad je limitovaný
 aktuálnou výškou hráčskeho konta;
  výherné úrovne sú násobkami vkladu podľa štandardnej pokrovej matice.

Vklady a výhry v internetovej hre POKER:

 

Internetová hra e-Texas Hold ém Poker 

Stručná charakteristika:
  hra bola zavedená v novembri 2006;
  špecifický druh kartovej hry poker, umožňujúci  hrať na hracom stole dvom, 
 ale aj viacerým hráčom proti sebe, tzv. multipoker;
  hráči si môžu vyberať hrací stôl, prisadnúť si k otvorenému stolu,
 alebo si otvoriť vlastný hrací stôl;
  hracie stoly sa líšia minimálnym a maximálnym vkladom od 0,50 Eur do 20 Eur;
  výhry sa riadia podľa štandardnej štruktúry pokrových výhier, pričom prevádzko-
 vateľ si uplatňuje poplatok zo získanej výhry.

  
 

Internetové výherné prístroje – trojvalcový a päťvalcový

Stručná charakteristika:
  hra bola zavedená v máji 2006;
  klasický trojvalcový alebo päťvalcový výherný prístroj s grafickými symbolmi;
  vklad je 0,50 Eur, 1 Eur alebo 5 Eur;
  výherné úrovne sú násobkami vkladu podľa štandardnej matice zoradenia
 grafických symbolov prístroja.

Vklady a výhry v internetových hier 3-valcový a 5-valcový výherný prístroj spolu:

Internetový BLACKJACK 2009 2008

Vklady v € 21 663 155,25 14 088 790,79

Výhry v € 21 075 733,75 13 596 026,32

Internetový POKER 2009 2008

Vklady v € 14 188 192,00 16 341 882,81

Výhry v € 13 847 633,00 16 066 370,53

Internetový 3-valcový 
a 5-valcový výherný prístroj

2009 2008

Vklady v € 330 018,00 277 805,25

Výhry v € 255 253,50 209 518,13

e-Multipoker 2009 2008

Vklady v € 13 043 648,09 12 529 362,33

Výhry v € 12 768 529,04 12 271 986,22
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e-ŽREBY

Zlaté kopýtko

Cena žrebu: 0,30 Eur

Stručná charakteristika:
 internetová hra, ktorá predstavuje simuláciu klasických žrebov v elektronickom
 prostredí;
  elektronický stierací žreb Zlaté kopýtko má 6 symbolov, tri zhodné symboly určujú
 výhru;
  maximálna výhra je 15 Eur.

Oslík otras sa

Cena žrebu: 0,30 Eur

Stručná charakteristika:
 internetová hra, ktorá predstavuje simuláciu klasických žrebov v elektronickom
 prostredí;
  elektronický stierací žreb Oslík otras sa má 6 symbolov, tri zhodné symboly
 určujú výhru;
  maximálna výhra je 15 Eur.

Truhlica pokladov

Cena žrebu: 0,65 Eur

Stručná charakteristika:
 internetová hra, ktorá predstavuje simuláciu klasických žrebov v elektronickom 
 prostredí;
  elektronický stierací žreb Truhlica pokladov má 6 symbolov, tri zhodné symboly
 určujú výhru;
  maximálna výhra je 30 Eur.

Zlaté kopýtko 2009

Vklady v € 104 939,10

Výhry v € 69 023,75

Oslík otras sa 2009

Vklady v € 60 909,60

Výhry v € 44 515,30

Truhlica pokladov 2009

Vklady v € 166 268,05

Výhry v € 126 080,60



e-BINGO

Stručná charakteristika:
 hra bola zavedená v septembri 2008;
  internetová hra založená na grafickej simulácii hry bingového typu
 s kumulatívnym Jackpotom;
  výška garantovaného Jackpotu je 330 Eur;
  tikety obsahujú kombinácie 25 čísiel z číselného radu od 1 – 75;
  cena jedného tiketu je 0,65 Eur;  
  hráč má možnosť zakúpenia jedného až troch tiketov pre jedno žrebovanie.

Nelotériové produkty                                  >>>

> 77 <

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., poskytuje svojím zákazníkom okrem hazard-
ných hier aj nelotériové produkty a služby. Pri predaji a poskytovaní daných produktov 
a služieb Spoločnosť využíva svoje technické a technologické možnosti a svoju obchod-
nú sieť.   

e-BINGO 2009 2008

Vklady v € 221 232,65 59 073,19

Výhry v € 182 235,67 46 872,34
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Dobíjanie kreditu EASY

Termín zavedenia: 24. 2. 2003

Stručná charakteristika:
  služba umožňujúca  zákazníkom mobilného operátora T-Mobile Slovensko, a.s., 
 Bratislava dobíjanie kreditu EASY predplatných SIM kariet mobilných telefónov
 prostredníctvom terminálov on-line v obchodných miestach TIPOS-u hotovostnou
 platbou;
  cena kreditu od 9 Eur (do 22. 6. 2009 6 Eur) do 50 Eur;
  dobíjanie sa realizuje prostredníctvom vyplneného dobíjacieho tiketu
 alebo priamym ústnym zadaním údajov obsluhe terminálu;
  od zadania požiadavky na dobitie je služba realizovaná po 3 minútach,
 do 3 minút má klient možnosť zrušiť požiadavku;
  realizácia dobitia kreditu sa potvrdzuje na telefón dobíjaného telefónneho čísla,
 ale aj na ľubovoľné tel. číslo ktoréhokoľvek mobilného operátora na Slovensku
 formou SMS;
  služba poskytuje zákazníkom časté aktuálne bonusy ku kreditom.

Hodnota z dobíjania kreditu EASY, počet dobití a priemerné hodnoty dobitia na jednu 
transakciu dobitia:
  

Obnova PRIMA kreditu

Termín zavedenia: 12. 9. 2005

Stručná charakteristika:
   služba umožňuje zákazníkom mobilného operátora ORANGE Slovensko, a.s., 
 Bratislava obnovu kreditu PRIMA predplatných SIM kariet mobilných telefónov
 prostredníctvom terminálov on-line v zberniach TIPOS-u v hotovosti;
  výška dobíjanej sumy je od 9 Eur do 50 Eur na šiestich fixných úrovniach;
  dobíjanie sa realizuje prostredníctvom vyplneného dobíjacieho tiketu alebo
 priamym ústnym zadaním údajov obsluhe terminálu;
  od zadania požiadavky na dobitie je služba realizovaná po 3 minútach, 
 do 3 minút má klient možnosť zrušiť požiadavku;
  klient je oboznámený s realizáciou dobitia kreditu na telefón dobíjaného
 telefónneho čísla formou SMS;
  pri danej službe sú zákazníkom poskytnuté bonusy ku kreditom.

Hodnota z obnovy PRIMA kreditu, počet dobití a priemerné hodnoty dobitia na jednu 
transakciu dobitia:

EASY 2009 2008

Hodnota dobitia kreditu spolu € 24 792 702 29 107 744

Počet dobití v ks 2 816 331 3 514 708

Priemerná hodnota dobitia €/ks 8,80 8,28

PRIMA 2009 2008

Hodnota dobitia kreditu spolu v € 14 708 302 18 990 796

Počet dobití v ks 1 519 951 2 512 250

Priemerná hodnota dobitia €/ks 9,68 7,56
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Distribučné kanály

Spoločnosť TIPOS predstavila v roku 2009 pre svojich hráčov technologickú novinku 
– tipovanie číselných lotérií prostredníctvom krátkych textových správ SMS. Služba je 
od júna 2009 prevádzkovaná v spolupráci s mobilným operátorom T-Mobile Slovensko, 
a.s., a od novembra 2009 v spolupráci s mobilným operátorom Orange Slovensko, a.s.

Aktuálne tak TIPOS ponúka širokej hráčskej verejnosti svoje produkty a služby pro-
stredníctvom troch distribučných kanálov:
  Kamenné zberne (predaj číselných lotérií  a okamžitých lotérií)
  Prostredníctvom internetu (číselné lotérie e-Tip, športové kurzové stávky
 TIPKURZ.SK, blok kasínových hier e-Casino, e-Žreby, TIPCLUB, e-Bingo)
  Prostredníctvom SMS správ (číselné lotérie s výnimkou hry KLUB KENO)

Zavedenie novej služby pre hráčov – tipovanie prostredníctvom krátkych textových 
SMS správ má viaceré výhody: 
  Okrem uzatvorenia stávky sa jednoducho cez SMS zrealizuje aj overenie, uhradenie
  a vyplatenie prípadnej výhry priamo na účet výhercu. Prostredníctvom SMS sa hráč
 zároveň dozvie, či bol jeho tip výherný, ako aj prípadnú výšku výhry a ďalšie pod-
 robnejšie informácie o spôsobe jej prevzatia.
  Zákazníci okrem svojho mobilného telefónu nepotrebujú k tipovaniu cez SMS žiadne
  špeciálne aplikácie, nemusia navštevovať zberné miesta ani platiť bankovou kar-
 tou a pod.
  Nová služba je užívateľsky mimoriadne prehľadná a nenáročná. Využívať ju môžu
 všetci zákazníci mobilných operátorov T-Mobile a Orange Slovensko, či už majú
 paušál alebo predplatenú kartu. 
  Tipovanie hier prostredníctvom SMS je plne v princípe so zásadami a limitmi
  zodpovedného hrania, hrať môžu len hráči starší ako 18 rokov. 

Tipovanie hráčov prostredníctvom SMS správ sa od spustenia služby teší medzi hráčmi 
značnej obľube napriek určitým limitujúcim faktorom (v roku 2009 sa dal uzatvoriť 
jednou krátkou textovou správou SMS tip len na jedno hracie pole a jedno stávkové 
obdobie), čo dokumentuje aj nasledovný graf.

Vklady číselných lotérií prostredníctvom SMS a vklady cez internet v Eur
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Podporujeme dobré veci 

Sponzoring, humanitné aktivity

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., dlhodobo a cielene podporuje aktivity v ob-
lasti charity, humanitárnej pomoci a tiež projekty s celospoločenským významom na 
poli zdravotníctva, kultúry a športu. V rámci tejto pomoci sme za 17 rokov svojej exis-
tencie poskytli podporu viacerým organizáciám a nadáciám a prispeli na mnoho projek-
tov formou sponzoringu. 

V roku 2009 sme odviedli vo forme odvodov z hazardných hier do štátneho rozpočtu 
viac ako 29 mil. Eur. Naša spoločnosť tak efektívne prispieva k vytváraniu zdrojov na 
vykonávanie všeobecne prospešných služieb v oblastiach zdravotnej a sociálnej sta-
rostlivosti,  pri podpore umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, v oblasti vzdelávania, 
výchovy, rozvoja športu, tvorby  a ochrany životného prostredia.

V roku 2009 sme sa sústredili aj na podporu a tvorbu aktivít súvisiacich so vzdelávaním 
hráčov na poli zodpovedného hrania. Našim prvoradým cieľom je vytvorenie bezpečné-
ho hráčskeho prostredia, ochrana a vzdelávanie hráčov, a aj preto sme pokračovali 
v spolupráci s odborným garantom a postupne aplikovali princípy zodpovedného hrania 
do každodenných činností Spoločnosti. 

TIPOS sa aj v roku 2009 výrazne podieľal na rozvoji športových aktivít a podujatí na 
našom území. Naša spoločnosť už tradične prispela v rámci partnerstva na Slovnaft 
Extraligu v ľadovom hokeji, ako aj na vyhlasovanie najlepších slovenských hokejistov 
Zlatý puk 2009. 

Ako ďalšie významné podujatia môžeme spomenúť: Medzinárodný tenisový turnaj ATP 
Challenger, exhibičný zápas Tenis Classic, kde hrali hráči ako napr.: Henri Leconte, Go-
ran Ivaniševič, Karol Kučera a Miroslav Mečíř. 
Pokračujeme aj v tradícii podpory Medzinárodných pretekov psích záprahov na Dono-
valoch, Bratislavského maratónu a súťaží v motoristickom športe. 

Významnou čiastkou sme prispeli aj na obnovu historických pamiatok a kultúrne po-
dujatia. Za najdôležitejšiu aktivitu v tejto oblasti považujeme najmä finančnú pomoc 
určenú na rekonštrukciu a obnovu slovenských pamiatok, ktoré sú zapísané v zozname 
UNESCO. 

Našu pozornosť sme upriamili aj na ďalšie projekty, ako napríklad: Medzinárodný filmo-
vý festival v Bratislave, rôzne hudobné podujatia a koncerty (Leonard Cohen, Lord of 
the Dance, Eurovision Song Contest, muzikál Mamma Mia, Macy Gray, Lenny Kravitz, 
Morandi, Backstreet Boys, ZZ Top, Pet Shop Boys, Anastacia a Desmod s Kalinkou). 

V charitatívnej oblasti sme sa orientovali na organizácie a občianske združenia, ktoré sa 
venujú pomoci onkologickým pacientom. Medzi najdôležitejšie podporené projekty pat-
rí spolupráca s občianskym združením Europacolon Slovensko, ktoré sa venuje pomoci 
ľuďom chorým na rakovinu hrubého čreva a tvorbe preventívnych programov. 

Snažíme sa hrať zodpovedne

Zodpovedné hranie 

Cieľom spoločnosti TIPOS  je  prevádzkovať svoje  hry tak, aby boli pre hráčov atraktív-
ne a prinášali im zábavu a radosť. Zároveň sa Spoločnosť snaží o udržanie bezpečného 
hráčskeho prostredia a minimalizáciu negatívnych vplyvov na hráčov súvisiacich s hra-
ním hazardných hier. 
     
TIPOS je členom Európskej asociácie lotériových a stávkových spoločností (EL) a Sveto-
vej lotériovej asociácie (WLA). V rámci týchto organizácií vznikli programy na podporu 
zodpovedného hrania, ktoré reflektujú na novú celosvetovú potrebu väčšej ochrany 
hráčov, zvýšenia ich informovanosti a vzdelávania.  
     
Spoločnosť TIPOS sa v máji 2007 prihlásila k Európskym Štandardom zodpovedného 
hrania a prijala ich spolu s ostatnými členmi EL. Za pozitívny prístup k tejto problemati-
ke bol v roku 2009 Spoločnosti  udelený medzinárodný certifikát Zodpovedného hrania 
(certifikát udelila WLA). 

TIPOS spolupracuje na programoch zameraných na ochranu hráčov a na projektoch 
podporujúcich zodpovedné hranie. Spoločnosť sa zaviazala informovať hráčov o zása-
dách zodpovedného hrania, o možných rizikách spojených s hazardnými hrami a zavia-
zala sa poskytovať im praktické rady ako hrať bezpečne, t.j. mať hranie pod kontrolou. 
Spoločnosť pracuje na aktivitách, ktoré pomôžu hráčovi zorientovať sa v hráčskej 
problematike, ktoré zvýšia jeho povedomie o negatívnych vplyvoch hazardných hier,
a ktoré smerujú k dosiahnutiu zodpovedného prístupu hráča k samotnému hraniu. 
     
Zámerom Spoločnosti je, aby: 
 hazardné hry nehrali mladiství (hrajú len dospelí 18+);
  hráči hrali pre zábavu a potešenie a hru nebrali ako formu zárobku;
  hráči boli informovaní o možných rizikách hazardných hier;
  hráči boli informovaní o možnostiach prevencie a pomoci; 
  hráči hrali zodpovedne.  

Spoločnosť  TIPOS  školí o zodpovednom hraní nielen svojich zamestnancov, ale pra-
videlne vzdeláva a informuje aj všetkých svojich obchodných partnerov. Priebežne sa 
aktualizujú informácie na webovom portáli www.tipos.sk, pre hráčov Spoločnosť pripra-
vila informačnú brožúru s potrebnými údajmi a pracovné zošity pre obsluhu terminálov. 
Na webovej stránke boli vykonané úpravy, ktoré poskytnú hráčovi podrobný prehľad 
o všetkých transakciách vykonaných na jeho hráčskom konte, a tiež sa prijali opatrenia 
na ochranu neplnoletých a rizikových hráčov. 

Od roku 2007 spoločnosť TIPOS aktívne spolupracuje s občianskym združením Zdru-
ženie abstinentov Slovenska (ZAS), ktoré sa dlhodobo venuje problematike závislostí, 
vrátane vplyvov hazardných hier na človeka. ZAS pomáha a radí ako hrať s mierou, 
zodpovedne, a ako udržať hranie pod kontrolou.
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Čo plánujeme do budúcnosti

Zámery a ciele na rok 2010

Rok 2010 bude pre Spoločnosť podstatný z pohľadu zachovania kontinuálneho vý-
voja a zotrvania pri výborných výsledkoch z rokov 2008 a 2009. V uplynulom roku 
spoločnosť TIPOS získala medzinárodný certifikát WLA (Svetová lotériová asociácia)
prvého stupňa v oblasti zodpovedného hrania a aj v roku 2010 plánujeme pokračovať
v začatých aktivitách v tejto sfére  a  splniť  tak podmienky požadované na druhý stupeň 
zodpovedného hrania. 

Napriek očakávanému vplyvu všeobecnej ekonomickej krízy aj v roku 2010 predpo-
kladáme, že súčasný trend dopytu po produktoch číselných lotérií  sa udrží i naďalej. 
Najväčší dôraz budeme i naďalej klásť na zabezpečenie ďalšieho rastu odvodov na vše-
obecne prospešné účely do štátneho rozpočtu a tomu budeme prispôsobovať aj mar-
ketingové stratégie. Portfólio číselných lotérií sa v roku 2010 nebude meniť, dostupnosť 
a atraktívnosť pre jednotlivé cieľové skupiny obyvateľstva sme dosiahli aj novinkou, 
prostredníctvom tipovania cez SMS správu mobilných operátorov, ktoré má stúpajúci 
trend.  

 V roku 2010 spoločnosť TIPOS naďalej plánuje rozvíjať úspešný segment internetových 
hier, a to vo všetkých jeho častiach. V oblasti internetových stávok na športové udalosti 
– TIPKURZ.SK, sme pripravili celý rad noviniek reagujúcich na všeobecný vývoj v tejto 
oblasti, rozšírime možnosti tipovania o nové druhy a typy stávok, začneme prijímať 
stávky na udalosti počas reálneho priebehu týchto udalostí.
V časti internetového kasína a ostatných internetových hier máme pripravené úpravy, 
ktoré sa väčšou interaktivitou priblížia hráčovi a prinesú mu viac zábavy a vzrušenia.

V oblasti okamžitých lotérií plánujeme v roku 2010 rozšíriť portfólio obchodných part-
nerov, resp. dodávateľov stieracích žrebov. Okrem stabilného partnera z Veľkej Britá-
nie - Scientific Games International nám pribudnú ďalšie dve dodávateľské spoločnosti: 
z USA – Gtech Printing Corporation a z Indie – Eagle Press Private Limited. Stratégia 
prevádzkovania okamžitých lotérií  v roku 2010 sa bude niesť v znamení  zvýšenia počtu 
žrebových emisií, so zavedením nových produktov so zaujímavými hernými prvkami 
pre hráčov. Plánujeme tiež optimalizovať nominálne ceny žrebov a ich emisné objemy. 
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Kde nás nájdete 

Kontakty 

Obchodná správa spoločnosti TIPOS za rok 2009 je určená pre akcionára spoločnosti, 
obchodných partnerov, zamestnancov, širokú hráčsku, odbornú i laickú verejnosť. 

V prípade záujmu si  môžete pozrieť a stiahnuť aktuálnu obchodnú správu i obchodné  
správy za predchádzajúce roky na našej internetovej stránke www.tipos.sk v sekcii 
O spoločnosti. 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
Brečtanová 1
P. O. Box 43
830 07 Bratislava 37

telefón:  +421/2/59 41 91 11 
Fax:  +421/2/54 79 15 76
e-mail:   tipos@tipos.sk
internet:   www.tipos.sk
wap:  wap.tipos.sk

TIPOS INFOLINKA: 18 177 alebo 18 277




