OBCHODNÁ

SPRÁVA

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
P. O. BOX 43, Brečtanová 1,
830 07 Bratislava
Tel.: +421/2/59419111
Fax: +421/2/54791576
e-mail: tipos@tipos.sk
internet: www.tipos.sk
infolinka: 18 177, 18 277

2013

Obsah
Interview s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom
O TIPOSE
Poslanie
Dôležité čísla
Najvýznamnejšie udalosti v roku 2013
Udalosť roka 2013 – spustenie Národnej bločkovej lotérie
Pohľad do budúcnosti
Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave majetku

4
6
8
9
10
12
14
16

Finančné výsledky za rok 2013
Vyplatené výhry
Odvody z hazardných hier
Obchodní partneri

Produkty spoločnosti

22

Číselné lotérie
Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom internetu
Okamžité lotérie
Stávkové hry
Nelotériové produkty

Pre dobrú vec
Hrajte zodpovedne
Medzinárodná spolupráca
Ľudské zdroje

36
41
43
44

3

INTERVIEW S PREDSEDOM PREDSTAVENSTVA
Pán generálny riaditeľ, TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., vstúpila v roku 2013 do jubilejného, dvadsiateho roku
svojej existencie. Kam sa spoločnosť TIPOS za toto obdobie dostala a akú má pozíciu na slovenskom trhu lotériových a
stávkových hier? Aký bol pre TIPOS rok 2013?
Za dve dekády sa spoločnosť TIPOS etablovala na slovenskom trhu lotériových a stávkových hier ako významný a stabilný
subjekt. Počas svojej existencie sa spoločnosť vyprofilovala aj ako jeden z najvýznamnejších prispievateľov do štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky a ako partner množstva športových, kultúrnych, spoločenských či filantropických projektov
a podujatí. Ak chceme bilancovať jubilejný rok 2013 prostredníctvom čísel, môžem smelo povedať, že sme v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi dosiahli oveľa lepšie výsledky. V tržbách sme dosiahli hodnotu 370 048 870 eur. Do štátneho
rozpočtu sme prispeli odvodom z hazardných hier sumou 34 529 788 eur, čo je v porovnaní s rokom 2012 viac o takmer
2,5 milióna eur. Rád by som uviedol aj sumu vyplatených výhier v uplynulom roku, ktorá bola na úrovni 276 856 281 eur,
čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2012 približne o 9,41 milióna eur viac.
Podľa uvedených údajov je TIPOS dobre fungujúcou spoločnosťou. Čo by ste v tejto súvislosti vyzdvihli?
TIPOS je firma v neustálom procese. Musí reagovať na požiadavky hráčov, na trh, na nové trendy v oblasti hazardných hier
i marketingu. Sieť našich obchodných miest sa snažíme udržiavať na takej úrovni, aby boli naše produkty fyzicky dostupné
pre všetkých hráčov. Ku koncu roku 2013 sme mali až 2 440 obchodných miest s 2 507 aktívnymi terminálmi. Ide o historicky najväčší počet obchodných miest i aktívnych terminálov ku koncu kalendárneho roka v histórii spoločnosti TIPOS.
Ľahká dostupnosť, kvalitné služby, široká ponuka a inovácie sú pre spoločnosť TIPOS prioritami aj do budúcnosti.
Ďalší priestor na ponuku našich produktov poskytuje internet. Internetová herňa eTIPOS prešla nielen redizajnom, ale
tiež rozšírila ponuku o svetovo obľúbené hry kasínového charakteru. Hry sú certifikované Technickým skúšobným ústavom. Samozrejme, že v herni ponúkame aj možnosť zahrať si niektorú z našich číselných lotérií, alebo si hráči môžu
vyskúšať šťastie pri stávkach na výsledky športových udalostí. Obľubu si získali aj bonusové programy, v ktorých majú
hráči možnosť zvýšiť svoje výhry. A pritom všetkým hráčom v herni eTIPOS garantujeme vyplatenie výhier.
V rámci rozširovania internetovej siete a jej možností, bude aj TIPOS prichádzať s novou ponukou, s novými hrami v herni
eTIPOS.
Za najvýznamnejšiu novinku medzi hrami spoločnosti TIPOS možno považovať Národnú bločkovú lotériu. Ide o projekt,
ktorý je výnimočný aj v rámci európskeho priestoru. Aké sú ciele tejto lotérie?
V roku 2013 sme naplno rozbehli realizáciu Národnej bločkovej lotérie, ktorou nás poveril akcionár spoločnosti TIPOS
– Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Primárnym cieľom projektu je obmedziť priestor pre daňové úniky a tiež
zvýšiť povedomie verejnosti o právach pri poskytovaní služieb a predaji tovaru. Projekt je unikátny v európskom meradle.
Lotéria má svoje ukotvenie v zákone o hazardných hrách. Spotrebitelia sú motivovaní pýtať si pri platení nákupu doklad o
zaplatení – bloček z elektronickej registračnej pokladnice. Práve vďaka bločkom, ktoré im vydávajú obchodníci, sa môžu
zaregistrovať do Národnej bločkovej lotérie a môžu tak vyhrať finančné alebo vecné výhry. Registrácia bločkov bola spustená 16. septembra 2013. Za menej ako šesť mesiacov sa podarilo hráčom Národnej bločkovej lotérie zaregistrovať do
systému 39 433 315 bločkov. V Národnej bločkovej lotérii možno teoreticky s jedným zaregistrovaným bločkom vyhrať
trikrát – v PRVEJ ŠANCI jednu z desiatich finančných výhier, v DRUHEJ ŠANCI jednu z ôsmich výhier a v TRETEJ ŠANCI sa
hrá o jednu vecnú výhru. TRETIA ŠANCA pribudla do Národnej bločkovej lotérie v závere roka 2013 a vďaka nej sa bločková
lotéria preniesla aj na televízne obrazovky. Národná bločková lotéria sa stala hrou pre celé rodiny a skutočnosť, že ju
možno hrať zadarmo prostredníctvom internetu, je naozaj lákavá. Práve registrácie bločkov prostredníctvom internetu a
mobilných aplikácií tvoria až 96 % zo všetkých registrácií pre jednotlivé žrebovania.
Vo svete existuje niekoľko veľkých nadnárodných lotériových projektov. Plánuje sa v budúcnosti zapojiť aj TIPOS do
takéhoto projektu?
Zapojiť do hry čo najväčší počet hráčov je cieľom každej lotériovej spoločnosti. V TIPOS-e sme sa preto tiež rozhodli vstúpiť
do medzinárodného projektu EUROJACKPOT. Slovenským hráčom tak v budúcnosti ponúkneme naozaj lákavú možnosť
hrať o výhry, o ktorých doteraz len čítali v správach zo zahraničia.
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A GENERÁLNYM RIADITEĽOM
Za každým úspechom firmy stoja predovšetkým jej zamestnanci...
Áno, TIPOS je stabilnou a prosperujúcou firmou aj vďaka svojim zamestnancom. Spoločnosť má v rámci prozamestnaneckej politiky vypracovaný sociálny program a dáva pracovníkom možnosť vzdelávať sa. Odbornosť zamestnancov
dokumentujú aj certifikáty z oblasti dodržiavania zásad a bezpečnostných požiadaviek lotériového priemyslu, ktoré TIPOS
doteraz získal. Odborní zamestnanci TIPOS-u začali v roku 2013 pracovať na zavedení a používaní systému manažér–
stva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2005. Ich snaha vyvrcholila vo februári 2014, keď certifikačná
spoločnosť QSCert, spol. s r. o. udelila TIPOS-u certifikát systému manažérstva informačnej bezpečnosti v oblasti poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a stávkových služieb, prijímania stávok a vyplácania výhier na území
SR vrátane vývoja, dizajnu, predaja, prevádzky a podporných služieb podľa zákona o hazardných hrách.
Vo februári 2014 získal TIPOS aj certifikát Zodpovedného hrania tretieho stupňa od Svetovej lotériovej asociácie – WLA.
V súčasnosti sa TIPOS pripravuje na zavedenie medzinárodného Štandardu WLA pre riadenie bezpečnosti – WLA-SCS
(Security Control Standard). Tento štandard definuje normy pre bezpečnosť, integritu a riadenie rizík, ktoré by mal
dodržiavať sektor lotérií a hazardných hier. Štandard je vypracovaný v súlade so spomínanou normou ISO/IEC 27001:2005.
Na základe uvedených certifikácií sa môže TIPOS uchádzať aj o miesto v nadnárodných lotériových projektoch, akým je
napríklad spomínaný EUROJACKPOT.
Značka TIPOS bola a je vnímaná aj v súvislosti s podporou športu a kultúry. V rámci spoločenskej zodpovednosti podporuje i charitatívne a filantropické projekty.
Ako som v úvode spomenul, TIPOS v roku 2013 prispel odvodmi z hazardných hier do štátneho rozpočtu sumou viac ako
34,5 milióna eur. Tieto odvody sú každoročne zdrojom pre mnohé štátne investície v oblasti školstva, športu, zdravotníctva, vedy a pod. Spoločnosť si tiež plnila a plní svoj záväzok pravidelne finančne prispievať na protipovodňové opatrenia. Na
tento účel v danom roku odviedla štátu 2 004 000 eur.
TIPOS v roku 2013, rovnako ako aj v predchádzajúcich rokoch, pomáhal v rámci spoločenskej zodpovednosti aj formou
finančných darov jednotlivcom, občianskym združeniam či neziskovým organizáciám. Filozofiou a hlavným cieľom
spoločnosti TIPOS v rámci spoločenskej zodpovednosti je podporovať viacero oblastí, a to najmä šport, vzdelávanie, vý–
chovu detí a mládeže, zdravotne znevýhodnenú skupinu ľudí, charitatívne a sociálne projekty či kultúru.
Pán generálny riaditeľ, čo by ste chceli povedať na záver tohto rozhovoru?
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým zamestnancom, hráčom a obchodným partnerom za dôveru, ktorú spoločnos–
ti TIPOS už dvadsať rokov prejavujú. Verím, že na tomto dobrom základe môžeme a budeme pokračovať spoločne aj
v nasledujúcich dekádach existencie národnej lotériovej spoločnosti TIPOS.
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O TIPOSE
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom  Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822 je obchodnou spoločnosťou zapísanou
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej tiež „Spoločnosť“ alebo „spoločnosť TIPOS“), ktorá prevádzkuje číselné lotérie, lotériu dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované
prostredníctvom internetu tvoriace štátnu lotériu podľa  zákona  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť prevádzkuje štátnu lotériu, okamžité lotérie a ďalšie lotérie a stávkové hry na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa
11. decembra 1992 a vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 28. januára 1993. V súčasnosti má Spoločnosť
základné imanie 365 133,107625 eur.
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Ing. Ján Barczi

Ing. Peter Vanek

JUDr. Renáta Pisárová

Ing. Ivan Litvaj

podpredseda predstavenstva

člen predstavenstva

členka predstavenstva

člen predstavenstva

Valné zhromaždenie

je najvyšším orgánom Spoločnosti. Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej
republiky v súlade s ustanovením § 52 ods. 1 zákona  č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Predstavenstvo
je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti
vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi.
Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach
Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti
vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. je štatutárnym orgánom
Spoločnosti.

PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Členovia predstavenstva:
PhDr. Ladislav Kriška - predseda predstavenstva
Ing. Ján Barczi - podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Vanek - člen predstavenstva
JUDr. Renáta Pisárová - členka predstavenstva
Ing. Ivan Litvaj - člen predstavenstva

Dozorná rada
je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti
Spoločnosti. O výsledkoch informuje valné zhromaždenie Spoločnosti.
Členovia dozornej rady:
JUDr. Marián Valko - predseda dozornej rady
Ing. Radko Kuruc , PhD. - podpredseda dozornej rady
Ing. Vladimír Štric - člen dozornej rady
Ing. Veronika Manduchová - členka dozornej rady
Ing. Ján Štefanek - člen dozornej rady

Generálny riaditeľ
je výkonným orgánom Spoločnosti, riadi
Spoločnosť v rozsahu vyplývajúcom mu
z písomného poverenia predstavenstva a
z organizačného poriadku Spoločnosti.
Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva
predseda predstavenstva.
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POSLANIE

Spoločnosť TIPOS pri každej svojej činnosti
dodržiava nasledujúce hodnoty:

DÔLEŽITÉ
ČÍSLA ZA ROK

2013

370 048 870 eur
TRŽBY Z HAZARDNÝCH HIER

276 856 281 eur
NÁKLADY NA VÝHRY

34 529 788 eur
ODVODY Z PREVÁDZKOVANIA
HAZARDNÝCH HIER DO
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

2 004 000 eur
MIMORIADNY
PROTIPOVODŇOVÝ ODVOD
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NAJVÝZNAMNEJŠIE
Január 2013
Prvýkrát v histórii bol na trh uvedený stierací žreb s nominálnou hodnotou vo výške 10 eur, vydaný pri príležitosti 20. výročia založenia Spoločnosti, pod názvom Jubilejný žreb.

Máj 2013
LOTO – Bonus – SUPERJACKPOT
Od 13. mája do 22. decembra bola vyhlásená Prémiová hra v číselnej lotérii LOTO vo výške
4 milióny eur. Bola pridaná nová výherná kategória Bonus, ktorá je spoločná pre obidva ťahy
hry LOTO. Zároveň bol zavedený pojem SUPERJACKPOT, ktorý je tvorený súčtom hodnoty Bonusu
a hodnoty vyššieho z Jackpotov pre aktuálne stávkové obdobie.

Jún 2013
LOTOMÁNIA – druhá šanca na výhru. Formou propagačnej súťaže spoločnosť TIPOS dala hráčom
druhú šancu na výhru zaslaním nevýherného potvrdenia o uzatvorení stávky v hre LOTO s týždenným žrebovaním o atraktívne peňažné výhry a hlavnú výhru 10 000 eur.                 

Júl 2013
Spoločnosť TIPOS tento rok zaujímavým spôsobom rozšírila rodinu svojich internetových hier
o nové prírastky do kasínovej herne. Nové hry si návštevníci môžu zahrať v špičkovej grafickej
kvalite. Celá on-line herňa je združená pod novou hlavičkou eTipos, ktorá je prehľadne delená
na jednotlivé herne. Hráč sa orientuje veľmi rýchlo a ľahko. Najväčším ťahákom je nepochybne
kasíno s momentálne viac ako šesťdesiatimi hrami.
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UDALOSTI V ROKU 2013
September 2013
16. septembra bola spustená jedinečná lotériová hra - Národná bločková lotéria.

Bonus má svojho prvého výhercu
29. septembra (nedeľa) bola prvýkrát dosiahnutá výhra v kategórii Bonus
vo výške 2 754 463 eur, ktorá bola zároveň najvyššou výhrou v roku 2013.
Výherca podal svoju stávku prostredníctvom SMS.

Október 2013
V lotérii EUROMILIÓNY sa uskutočnili v roku 2013 výrazné zmeny. Zmeny sa týkali kombinovanej
matice, počtu stávkových období, rozdelenia výherných kvót pre jednotlivé výherné poradia,
výhernej štruktúry a aj výšky vkladu za jeden tip. Výhra v 1. poradí bola doposiaľ dosiahnutá len
jedenkrát, a to v júni 2011 a výherca vyhral 7 782 560 eur.
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UDALOSŤ ROKA 2013

Spustenie Národnej bločkovej lotérie

Národná bločková lotéria je lotériová hra podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, kde je definovaná ako „lotéria dokladov o prijatí tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou“.
Cieľom prevádzkovania tejto štátnej lotérie je motivácia občanov a podnikateľských subjektov k uvedomelému a zodpovednému
správaniu sa pri platení a prijímaní platieb za tovary a služby a využitie jej edukačného potenciálu stať sa jedným z nástrojov šírenia
daňovej osvety.
Výhry majú motivovať občanov, aby požadovali pokladničné doklady aj v prípadoch, keď
to nepovažujú za nutné, čo môže zvýšiť daňovú disciplínu a zúžiť priestor pre sivú
ekonomiku. Národná bločková lotéria prispieva k celkovému trendu poklesu
daňových podvodov a únikov.
Počas edukačnej kampane sa každý občan dozvedel, aké podstatné
náležitosti má mať pokladničný doklad. Doklad z elektronickej
registračnej pokladnice je platný vtedy, ak má všetky náležitosti
podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, najmä daňový
kód pokladnice, dátum vyhotovenia, čas vyhotovenia, celkovú
sumu platenej ceny, logo Ministerstva financií SR.
Štart Národnej bločkovej lotérie sa uskutočnil dňa
16. septembra 2013, od tohto dátumu bolo možné
bločky registrovať priamo do lotérie.
Registruje sa 16-, resp. 17-miestny DKP,
dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu
a celková suma platenej ceny.
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HRA PRVÁ ŠANCA A HRA DRUHÁ ŠANCA
Každý platne zaregistrovaný bloček do lotérie má dve šance na výhru, a to PRVÚ ŠANCU a DRUHÚ ŠANCU.

PRVÁ ŠANCA

DRUHÁ ŠANCA

POČET ŽREBOVANÍ

7

POČET ŽREBOVANÍ

3

POČET VÝHERCOV

70

POČET VÝHERCOV

24

VYPLATENÉ VÝHRY

157 500 eur

Od decembra 2013 je možnosť zapojiť sa aj do hry
TRETIA ŠANCA.

VYPLATENÉ VÝHRY

13 x osobný automobil
KIA cee´d a 80 000 eur

Zaujímavosti
• Za prvých 24 hodín od spustenia registrácie bolo zaregistrovaných takmer 500-tisíc bločkov.
• On-line systém registrácie zaevidoval do prvého žrebovania
viac ako 253-tisíc hráčov. Rekordérom je hráč, ktorý zaregistroval za dva týždne až 2 672 bločkov.
• Najviac bločkov, 899 036, bolo zaregistrovaných v nedeľu
29. septembra 2013, deň pred prvým žrebovaním.
• Do prvého žrebovania bolo zaregistrovaných 7 086 299
bločkov.
• Stránka www.narodnablockovaloteria.sk za prvý týždeň
zaznamenala slovenský rekord návštevnosti stránky –
viac ako 9 miliónov návštevníkov.
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POHĽAD DO BUDÚCNOSTI
Spoločnosť TIPOS aj v minulom roku opätovne potvrdila svoju pozíciu v oblasti lotériových a stávkových hier, ako ich kvalitného a
efektívneho prevádzkovateľa v Slovenskej republike. Stratégiou Spoločnosti je aj naďalej udržať tento pozitívny trend a prostredníc–
tvom inovačných prvkov a kvalitných služieb udržať atraktivitu hier pre hráča.

Číselné lotérie

V oblasti číselných lotérií čaká spoločnosť TIPOS prelomový rok, koncom roka 2014 sa Spoločnosť plánuje zapojiť do nadnárodného
projektu číselnej lotérie EUROJACKPOT, ktorá by podstatným spôsobom mohla prispieť k zvýšeniu hráčskeho záujmu o nové hry.
Spoločnosť nezabúda ani na svoje kľúčové produkty, ako je hra LOTO, a na jar opäť pripravuje pre hráčov obľúbenú prémiovú hru
naviazanú na kategóriu SUPERJACKPOT. Zaujímavé inovácie čakajú aj hry kenového typu KENO 10 a KLUB KENO so zámerom zvýšiť
možnosti atraktívnych výhier pre hráčov.

Internetové hry
V oblasti internetových hier sa spoločnosť TIPOS bude zameriavať na pozitívnu skúsenosť hráča s internetovým hraním a zvyšovanie
faktoru zábavy. Nové kasínové hry, vernostné a bonusové programy podporené reklamou majú kontinuálne budovať povedomie o
najkomplexnejšej slovenskej internetovej herni a zabrániť cezhraničnému hraniu. V oblasti športových stávok Spoločnosť podporí
najmä tipovanie najvýznamnejších športových udalostí roka 2014, a to Zimné olympijské hry v Soči, majstrovstvá sveta v ľadovom
hokeji a majstrovstvá sveta vo futbale. Významným komunikačným nástrojom s cieľom budovať a zabávať slovenskú hráčsku komunitu bude v roku 2014 aj naďalej Facebook a fanúšikovské stránky TIPOS a eTipos.

Okamžité lotérie
Viac ako päťročný rast tržieb potvrdzuje vysokú obľúbenosť stieracích žrebov a opodstatnenosť zvyšovania širokej ponuky, príťažlivých
vizuálov a nových prvkov na žreboch. Aj v roku 2014 pripravuje spoločnosť TIPOS v oblasti okamžitých lotérií mnoho noviniek. V marci
Spoločnosť prvýkrát vo svojej histórii emituje žrebovú lotériu vytvorenú na medzinárodnej platforme na základe spolupráce štyroch
lotériových spoločností zoskupenia Vyšehradskej štvorky. Spoločnosť TIPOS nezabudla ani na fanúšikov hokeja a od začiatku roka
2014 je pre nich pripravená špeciálna emisia žrebov Slovenské hviezdy NHL s možnosťou hrať o skvelú nepeňažnú výhru – cestu na
zápasy NHL do USA alebo Kanady. A na záver roka 2014 sa hráči môžu tešiť na stále čoraz populárnu Vianočnú lotériu.
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STRATEGICKÉ CIELE
Aktívne vytváranie hodnôt
2. Hľadať inovatívne riešenia
3. Modernizovať predajnú sieť
4. Vytvorenie nových distribučných kanálov
5. Vytvorenie nových produktov podľa
marketingového prieskumu
6. Dosahovanie trvalo udržateľného rozvoja
spoločnosti
7. Podpora a vzdelávanie zamestnancov
a obchodných partnerov
8. Solidarita a transparentnosť v podnikaní
9. Vytváranie priaznivého hráčskeho prostredia
10. Spĺňať vysoké štandardy spoločenskej
		zodpovednosti
1.
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SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Finančné výsledky za rok 2013

Rok 2013 bol pre spoločnosť TIPOS úspešným rokom, rokom inovačných úspešných projektov v číselnej lotérii
LOTO, v lotérii EUROMILIÓNY a rozšírenie internetových hier.
Výnosy Spoločnosti dosiahli v roku 2013 výšku 371 248 852 eur, čo v porovnaní s rokom 2012 predstavuje nárast
o 3,07 %.
Sumárne tržby z hazardných hier predstavujú až 99,68 % z celkových výnosov Spoločnosti. V roku 2013 dosiahli
výšku 370 048 870 eur, čo predstavuje zvýšenie o 3,18 % v medziročnom porovnaní s rokom 2012.
Výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 pred odvodmi a zdanením predstavuje zisk 45 099 344 eur. Po
zohľadnení pripočítateľných a odpočítateľných položiek Spoločnosť vykazuje základ dane vo výške 10 305 906 eur,
z ktorého vyčíslila daň z príjmov právnických osôb vo výške 2 370 358 eur. Daň z úrokov je vo výške 25 500 eur a
odložená daň z príjmov z bežnej činnosti predstavuje daňový záväzok vo výške 308 060 eur. Spoločnosť za rok 2013
vykazuje výsledok hospodárenia po zdanení – zisk vo výške 7 865 638 eur.

TRŽBY Z HAZARDNÝCH HIER V EUR

ROK 2013

ROK 2012

RELAT. % 13/12

ŠTÁTNA LOTÉRIA

324 332 243

316 244 764

102,56

44 666 078

41 239 955

108,31

1 050 549

1 165 249

90,16

370 048 870

358 649 968

103,18

OKAMŽITÉ LOTÉRIE
STÁVKOVÉ HRY

SPOLU
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SPOLOČNOSTI A O STAVE MAJETKU

12,07 %

0,28 %

87,65 %

Štátna lotéria

Okamžité lotérie

Stávkové hry
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Náklady Spoločnosti pred vyčíslením dane z príjmu boli vo výške 360 679 296 eur, ktoré boli vyššie oproti roku 2012
o 12 511 490 eur. Na náraste nákladov za rok 2013 sa podieľali všetky priame náklady súvisiace s nárastom celkových tržieb
z prevádzkovania hazardných hier.
Náklady na výhry boli vo výške 276 856 281 eur vrátane mimoriadnych nákladov na výhernú kategóriu Bonus vo výške 1 milión eur
a povinných dotácií, čo predstavuje až 76,76 % z celkových nákladov Spoločnosti. Spoločnosť vykázala celkovú výhernosť
vo výške 74,82 % z celkových tržieb z hazardných hier.
Druhou najvyššou nákladovou položkou po nákladoch na výhry, ktorá sa pravidelne opakuje, sú zákonné odvody z hazardných
hier. Spoločnosť odviedla do štátneho rozpočtu na všeobecne prospešné účely 34 529 788 eur.
Ďalšie náklady, ktoré bezprostredne súvisia s prevádzkovaním hier, sú platby za služby spoločnosti GTECH Slovakia Corporation
organizačná zložka za on-line spracovanie údajov a odmeny zberniam, ktoré prijímajú vklady a vyplácajú výhry.
Finančná situácia Spoločnosti je priaznivá. Spoločnosť plnila všetky odvodové povinnosti voči štátu z 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 záväzky voči výhercom, dodávateľom a zamestnancom. Ukazovatele likvidity potvrdzujú solventnosť a finančnú sebestačnosť Spoločnosti bez úverovej zaťaženosti.
Spoločnosť v roku 2013 nezaznamenala žiadny výrazný pohyb v neobežnom majetku.
Obežný majetok predstavuje nárast z 40 197 951 eur na 52 625 178 eur najmä v dôsledku zvýšenia stavu na finančných účtoch.
V roku 2013 nedošlo k žiadnemu prevodu majetku Spoločnosti, ktorý by podľa osobitných predpisov alebo stanov Spoločnosti podliehal predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
V roku 2013 mala Spoločnosť kapitálovú účasť v spoločnosti CASINO SLIAČ SLOVAKIA, a. s. v likvidáci s podielom na základnom
imaní 51 %, v hodnotovom vyjadrení 294 563 eur, s opravnou položkou v rovnakej výške.
Vlastné imanie v priebehu roka 2013 v porovnaní s rokom 2012 sa celkovo zvýšilo o 4 768 638 eur, zvýšilo sa tak o výsledok hospodárenia bežného obdobia vo výške 7 865 638 eur a na základe rozhodnutia o rozdelení zisku roku 2012 sa znížilo o vyplatené
dividendy Ministerstvu financií Slovenskej republiky vo výške 3 000 000 eur, o vyplatené podiely členom riadiacich a dozorných
orgánov vo výške 67 000 eur a o prídel do sociálneho fondu vo výške 30 000 eur. Vlastné imanie vykazuje k 31. decembru 2013
celkovú hodnotu 13 712 347 eur.
Záväzky Spoločnosti (vrátane rezerv) sa zvýšili o 4 052 616 eur. Neuhradená suma mimoriadneho odvodu predstavuje
13 988 000 eur, z toho dlhodobý záväzok predstavuje sumu 11 984 000 eur. V roku 2013 bol mimoriadny odvod uhradený vo výške
2 004 000 eur.
Štatutárny orgán zatiaľ nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2013. Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
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Náklady na výhry
Za rok 2013 boli náklady na výhry v celkovej výške 276 856 281 eur.

VÝHERNÁ ISTINA V EUR

ROK 2013**

ROK 2012*

ŠTÁTNA LOTÉRIA

246 658 546

238 175 826

103,56

27 292 737

25 815 587

105,72

903 712

961 533

93,99

274 854 995

264 952 946

103,74

OKAMŽITÉ LOTÉRIE
STÁVKOVÉ HRY

SPOLU

RELAT. % 13/12

* Údaje sú bez povinných dotácií vo výške 491 969 eur a bez mimoriadnej výhry vo výške 2 000 000 eur
** Údaje sú bez povinných dotácií vo výške 1 001 286 eur a bez mimoriadnej výhry Bonus vo výške 1 000 000 eur

Odvody z hazardných hier
Sumárny objem odvodov z prevádzkovaných hazardných hier do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predstavuje sumu 34 529 788 eur,
čo je medziročný nárast v porovnaní s rokom 2012 o 2 461 577 eur viac, v percentuálnom vyjadrení o 7,68 % viac. Zároveň je to najvyššia
hodnota celkových dosiahnutých odvodov počas existencie Spoločnosti.
Najvyšší podiel na celkových odvodoch dosiahli štandardne najviac odvodovo zaťažené číselné lotérie. Odvody z nich predstavujú až
84,07% z celkových odvodov Spoločnosti.

ŠTRUKTÚRA ODVODOV Z HAZARDNÝCH HIER V EUR ROK 2013

ROK 2012

RELAT. % 13/12

29 030 106

27 263 831

106,48

HAZARDNÉ HRY PREVÁDZKOVANÉ PROSTR. INTERNETU

1 699 739

1 511 856

112,43

OKAMŽITÉ LOTÉRIE

3 736 909

3 228 435

115,75

63 033

64 089

98,35

34 529 788

32 068 211

107,68

ČÍSELNÉ LOTÉRIE

STÁVKOVÉ HRY

SPOLU
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Obchodní partneri
Terminálové pokrytie Slovenska
Na konci roku 2013 spoločnosť TIPOS prevádzkovala prostredníctvom svojich obchodných partnerov – mandatárov po celom
Slo–vensku 2 507 aktívnych terminálov. Aj v tomto roku sa spoločnosť TIPOS snažila priblížiť k hráčom a zvýšiť pre nich dostupnosť
lotériových hier a nelotériových produktov v predajných miestach vybavených terminálmi on-line.

Počty terminálov v celej obchodnej sieti zberní on-line

2 479

2 507

A

2 960
2 710

B

Rok 2012

A Počet aktívnych terminálov ku koncu roka 2012 a 2013

Rok 2013

B Počet činných terminálov ku koncu roka 2012 a 2013

V roku 2013 sa uskutočnila nová kategorizácia obchodných miest, ktorej cieľom bolo zaktualizovať databázu obchodných miest
podľa obchodných činností vykonávaných mandatármi.
Najvýznamnejšia pozícia v priebehu roka, ako aj na konci roku 2013, patrila Slovenskej pošte, a. s., ktorú však svojím percentuálnym
zastúpením dobiehajú predajne novín, časopisov a tabaku.
Najväčšie zastúpenie tak ako po iné roky mali pohostinstvá, ktoré zastávajú v predajnej sieti významné miesto z hľadiska svojich
otváracích hodín a ich zamerania na číselnú lotériu KLUB KENO.
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Typy obchodných miest na konci roku 2013

Obchod - Služby
- Alko nápoje
- Čerpacia stanica PHM
- Centrála mandatára

Obchod - Rozličný tovar
Obchod - Potraviny
Obchod - Zberňa so stávkovou kanceláriou

1%

4 %3 % 7 %

Stávková kancelária

8%
17 %
1%
2%

19 %
Pošta

8%

Trafika

26 %

Šport bar
Reštaurácia a pod.

Zberňa TIPOS

Pohostinstvo

Obchodní partneri – mandatári
V priebehu roka 2013 spolupracovalo so spoločnosťou TIPOS 1 503 mandatárov. Najväčšie zastúpenie spomedzi obchodnými
partnermi mali fyzické osoby – podnikatelia (1 117), nasledované právnickými osobami (352), pričom najmenšie zastúpenie mali
telovýchovné jednoty a športové kluby (34).

ZASTÚPENIE OBCHODNÝCH
PARTNEROV - MANDATÁROV
V PRIEBEHU ROKU 2013
FO – FYZICKÁ OSOBA
PO – PRÁVNICKÁ OSOBA
TJ A ŠK (TELOVÝCHOVNÉ JEDNOTY A ŠPORTOVÉ KLUBY)

SPOLU MANDÁTNE ČINNOSTI:

Počet

Tržby
v eurách

Podiel na
celkových
tržbách

Podiel na
Počet celkovom počte
terminálov
terminálov

1 117

69 602 478

34,86 %

1 262

42,64 %

352

121 113 182

60,67 %

1 629

55,03 %

34

8 919 419

4,47 %

69

2,33 %

1 503

199 635 079

100,00 %

2 960

100,00 %
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PRODUKTY SPOLOČNOSTI
Číselné lotérie
Podiel tržieb číselných lotérií 2013

LOTO
65 083 606 eur

KENO 10
26 764 331 eur
KLUB KENO
24 542 402 eur

JOKER
6 530 745 eur

EUROMILIÓNY
17 246 861 eur
LOTO 5 z 35
4 982 582 eur
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TRŽBY ZA ROK 2013

65 083 606

VÝHRY ZA ROK 2013

eur

33 881 123

eur

Najúspešnejšia číselná lotéria typu loto, ktorá v roku 2013 zaznamenala výraznú zmenu, a to zavedenie novej spoločnej výhernej
kategórie Bonus pre obidva ťahy. Súčet hodnoty Bonusu a hodnoty vyššieho z Jackpotov pre aktuálne stávkové obdobie sa nazýva
SUPERJACKPOT. Podmienkou na získanie výhry Bonus je, že hráč musí mať uzatvorených 10 tipov na jednu stávku hry LOTO alebo
systémovú stávku LOTO (systém 8 až 13) a súčasne stávku na doplnkovú hru JOKER. Výhru Bonus získava hráč, ktorého stávka v hre
LOTO splnila podmienky na získanie výhry Bonus a dosiahol výhru v 1. poradí príslušného ťahu a súčasne získal posledné vyžrebované číslo v doplnkovej hre JOKER. V roku 2013 padol Jackpot v hre LOTO šestnásťkrát, a to šesťkrát v1. ťahu a desaťkrát v 2. ťahu.
Dni žrebovania: streda a nedeľa
Cena vkladu za jeden tip na jedno stávkové obdobie: 0,70 eura

TRI NAJVYŠŠIE VÝHRY V HRE LOTO V ROKU 2013:
1. ťah + BONUS, 29. 9. 2013, stávka uzatvorená prostredníctvom SMS:
2. ťah, 28. 4. 2013, stávka uzatvorená prostredníctvom SMS:
1. ťah, 1. 9. 2013, stávka uzatvorená v zberni on-line:

2 754 463 eur
2 058 556 eur
1 917 833 eur
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TRŽBY ZA ROK 2013

VÝHRY ZA ROK 2013

26 764 331

eur

13 140 433

eur

Číselná lotéria typu keno, pri ktorej tipujúci tipuje 1 až 10 čísel z číselného radu od 1 do 80. Pri každom žrebovaní je vyžrebovaných
20 výherných čísel. Číselnú lotériu KENO 10 je možné hrať so stávkou na KENO PLUS. Pri stávke na KENO PLUS tipujúci tipuje
navyše aj na to, že jedno z jeho tipovaných čísel bude vyžrebované ako posledné v poradí žrebovaných výherných čísel
(tzv. KENO PLUS číslo).
Dni žrebovania: každý deň
Vklad do hry na jeden tip a na jedno stávkové obdobie je voliteľný tipujúcim. Minimálny vklad pre hru KENO 10 bez stávky na KENO
PLUS je 0,20 eur a maximálny vklad 4 eur na jedno hracie pole a jedno žrebovanie.

TRI NAJVYŠŠIE VÝHRY V HRE KENO 10 V ROKU 2013:

160 000 eur
120 000 eur
100 000 eur
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výhra dosiahnutá 26. 7. 2013 s výhernou úrovňou 10/10 - A (10 tipovaných
a 10 uhádnutých čísel) pri vklade 0,80 eura hráč vyhral 200-tisíc násobok svojho
vkladu, stávka uzatvorená v zberni on-line.
výhra dosiahnutá 11. 11. 2013, stávka uzatvorená v zberni on-line.
výhra dosiahnutá 1. 9. 2013, stávka uzatvorená v zberni on-line.

TRŽBY ZA ROK 2013

24 542 402

VÝHRY ZA ROK 2013

eur

14 540 794

eur

Číselná lotéria typu keno, pri ktorej tipujúci tipuje 1 až 7 čísel z číselného radu od 1 do 80. Pri každom žrebovaní je vyžrebovaných
20 výherných čísel.
Stávkové obdobie: každé 4 minúty kalendárneho (hracieho) dňa.
Vklad do hry na jeden tip a na jedno stávkové obdobie je voliteľný hráčom. Minimálny vklad pre hru KLUB KENO je 0,30 eura
a maximálny vklad je 1,80 eura.
Maximálna výhra 5 400 eur v hre KLUB KENO v roku 2013 bola dosiahnutá jedenásťkrát.

TRŽBY ZA ROK 2013

17 246 861

VÝHRY ZA ROK 2013

eur

8 384 603

eur

Číselná lotéria typu loto s powerbalovým prvkom. Od 12. októbra 2013 sa tipuje sedem čísel z číselného radu od 1 do 33 (namiesto
siedmich čísel z tridsiatich piatich) a súčasne jedno číslo z číselného radu od 1 do 6 (namiesto jedného čísla z piatich). Lotéria
má kombinovanú maticu 7/33 a 1/6.
Dni žrebovania: utorok a piatok.
Cena vkladu za jeden tip na jedno stávkové obdobie: 1,20 eura.
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TRŽBY ZA ROK 2013

VÝHRY ZA ROK 2013

6 530 746

eur

3 097 061

eur

Doplnková hra k číselnej lotérii LOTO a LOTO 5 z 35. Hra JOKER je stávka na šesťčíslie uvedené na potvrdení o uzatvorení stávky, ktoré
vytvorí generátor náhodných čísel. V roku 2013 padol Jackpot v hre JOKER dvadsaťkrát.
Dni žrebovania: streda a nedeľa.
Cena vkladu za jeden tip na jedno stávkové obdobie: 0,35 eura.

TRI NAJVYŠŠIE VÝHRY V DOPLNKOVEJ HRE JOKER V ROKU 2013:

161 769 eur
109 577 eur
106 951 eur

výhra 20. 11. 2013, stávka uzatvorená v zberni on-line.
výhra 28. 8. 2013, stávka uzatvorená v zberni on-line.
výhra 12. 5. 2013, stávka uzatvorená v zberni on-line.

TRŽBY ZA ROK 2013

VÝHRY ZA ROK 2013

4 982 582

eur

2 488 894

eur

Číselná lotéria lotového typu, pri ktorej tipujúci tipuje päť čísel z tridsiatich piatich čísel číselného radu od 1 do 35. Žrebuje sa
5 výherných čísel. V roku 2013 padol Jackpot v hre LOTO 5 z 35 tridsaťštyrikrát.
Dni žrebovania: streda a nedeľa.
Cena vkladu za jeden tip na jedno stávkové obdobie: 0,30 eura.

TRI NAJVYŠŠIE VÝHRY V HRE LOTO 5 Z 35 V ROKU 2013:

98 672 eur
94 342 eur
74 696 eur
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výhra 19. 6. 2013, stávka uzatvorená prostredníctvom internetu.
výhra 27. 10. 2013, stávka uzatvorená prostredníctvom internetu.
výhra 7. 4. 2013, stávka uzatvorená v zberni on-line.

Hazardné hry prevádzkované
prostredníctvom internetu
TRŽBY ZA ROK 2013

179 044 355

VÝHRY ZA ROK 2013

eur

172 749 023

eur

V roku 2013 spoločnosť TIPOS výrazne zmenila dizajn internetovej stránky a zjednodušila prístup k internetovým hrám prostredníctvom stránky www.etipos.sk. Zároveň rozšírila ponuku internetových hier kasínovej e-herne až na šesťdesiat rôznych hier.
Najobľúbenejšou hrou u hráčov je eRuleta doplnená o štyri nové rulety s rozšírenými možnosťami stávok. Hráči si tak môžu za–
hrať americkú, európsku či multikolesovú ruletu. Prepracovanou grafikou s 3D prvkami sa pýši Premier Roulette Diamond Edition.
Rozšírila sa ponuka variantov hry Blackjack a boli doplnené aj tzv. vedľajšie stávky, výherné prístroje 3-valcové a 5-valcové, zaviedli
sa nové, tzv. soft games ako Baccarat, Turtley Awesome, Pharaoh’s Gems, Beer Fest, Bunny Boiler, Crown and Anchor. Obľúbené
e-ŽREBY prešli redizajnom a hráči si naďalej môžu vybrať spomedzi on-line stieracích žrebov v cene od 0,50 eura až 3 eura.
Stručná charakteristika:
• internetové (hazardné) hry sú prevádzkované výlučne prostredníctvom internetovej siete a len na oficiálnej stránke
www.tipos.sk;
• do internetových hier sa účastník prihlasuje a povinne registruje a 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;
• skupiny internetových hier:
a) internetové stávky TIPKURZ.SK
b) internetové hry e-CASINO
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INTERNETOVÉ STÁVKY TIPKURZ.SK
TRŽBY ZA ROK 2013

29 819 938

VÝHRY ZA ROK 2013

eur

27 610 949

eur

Spoločnosť TIPOS prevádzkuje internetové stávky už desiaty rok, výhra je podmienená uhádnutím športovej alebo nešportovej
stávkovej udalosti. Herňa je prístupná nonstop 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Všetky stávky sa tipujú bez manipulačného
poplatku. TIPOS tiež ponúka počas roka zaujímavé súťaže, resp. možnosť získať atraktívne bonusy. Najpopulárnejšími športmi na
tipovanie ostávajú futbal, tenis a slovenský fenomén - hokej.
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INTERNETOVÉ HRY E-CASINO
TRŽBY ZA ROK 2013

149 224 417

VÝHRY ZA ROK 2013

eur

145 138 074

eur

Stolové hry

portfólio stolových hier tvorí: eRuleta, eMultiRuleta, American Roulette, European
Roulette Gold, Premier Roulette Diamond Edition, Multi Wheel Roulette

Kartové hry

portfólio kartových hier sa skladá z niekoľkých variantov klasickej kartovej hry
BLACKJACK (eBlackjack, MultiBlackjack, Atlantic City Blackjack, European Blackjack Redeal, Premier Blackjack Hi-Lo, Spanish 21 Blackjack, Double Exposure), z hry
Baccart Gold a z hier ePoker a eMultiPoker

Video Poker hry

portfólio video poker hier tvoria All American Poker, Bonus Poker Deluxe, Deuces Wild
Power Poker, Double Joker Poker, hry boli zavedené v júli 2013

Internetové výherné prístroje

(3-valcové, 5-valcové a 20-valcový)

Internetová hra eTexas Hold´em Poker špecifický druh kartovej hry Poker, umožňujúci hrať na hracom stole dvom, ale aj viacerým hráčom proti sebe, tzv. multipoker
Internetová hra e-KLUB KENO

číselná internetová hra

Internetové hry e-ŽREBY

internetové hry, ktoré predstavujú simuláciu klasických žrebov v elektronickom
prostredí

Internetová hra e-BINGO

hra založená na grafickej simulácii hry bingového typu s kumulatívnym JACKPOT-om

Soft games

portfólio hier tvoria Bunny Boiler, Keno, Crown and Anchor, Turtley Awesome,
Germinator, Four by Four, Hairy Fairies, Enchanted Wood, Beer Fest, Pharaoh´s Gems,
Freezing Fuzzballs, Mumbai Magic, hry boli zavedené v júli 2013

V roku 2013 boli internetovým hráčom poskytnuté bonusy vo výške 114 621 eur.
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Okamžité lotérie
TRŽBY ZA ROK 2013

44 666 078

VÝHRY ZA ROK 2013

eur

27 292 737

eur

V priebehu roka spoločnosť TIPOS uviedla na trh 15 nových emisií stieracích žrebov s pestrou tematikou, hernými princípmi, ako aj
cenami za žreb. Predalo sa viac ako 40 miliónov kusov žrebov v celkovej hodnote 44 666 078 eur. V porovnaní s rokom 2012 predaj
stúpol o 8,31 %, pričom realizovaná cena predaného žrebu bola na úrovni 1,15 eura.
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Prvýkrát v histórii uviedla spoločnosť TIPOS na trh v januári 2013 stierací
žreb s nominálnou hodnotou vo výške 10 eur a to pri okamžitej lotérii Jubilejný žreb, vydanej pri príležitosti 20. výročia založenia Spoločnosti, s atraktívnou hlavnou výhrou vo výške 200 000 eur.
Tento žreb s vyššou nominálnou hodnotou si našiel svoje miesto v portfóliu
produktov stieracích žrebov nesúcich posolstvo „Šťastie na počkanie“.

V septembri 2013 bol predstavený úplne nový produkt stieracích žrebov
s názvom RENTA, ktorej špecifický charakter je založený na vyplácaní mesačnej
renty, a vďaka ktorému je absolútne odlíšiteľný od ostatných typov okamžitých
lotérií. Takýto typ okamžitej lotérie má svoje stabilné miesto v lotériovom svete.
Žreb sa predáva v nominálnej cene 2 eurá a lotéria bola vydaná v emisnom
objeme dva milióny kusov žrebov.
Herný princíp má charakter tzv. key number match. Pridanou hodnotou je bonusový prvok spočívajúci v hľadaní troch rovnakých symbolov v podobe slova
RENTA. Na jej základe môže hráč vyhrať hlavnú výhru 36 000 eur, ktorá je vyplácaná v podobe mesačnej renty 1 000 eur po obdobie troch rokov.

V októbri 2013 spoločnosť TIPOS uviedla na trh Vianočnú lotériu, ktorá sa
každoročne teší veľkej obľube hráčov. Jej výhodou je ľahko rozpoznateľný
vizuál, atraktívna výherná štruktúra a príznačný herný princíp, ktorý je založený
na hľadaní vianočných symbolov. Celkový emisný objem bol 1,5 milióna kusov,
nominálna cena žrebu vo výške 5 eur a hlavná výhra 100 000 eur.
Vianočná lotéria 2013 mala charakter otváracej pohľadnice a jej výrazným benefitom bola možnosť darovať ju rodine alebo priateľom. Úspešnosť lotérie potvrdili i výsledky predaja. V priebehu 3-mesačného obdobia predaja spoločnosť
predala viac ako 1 milión kusov žrebov.  
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Prehľad okamžitých lotérií
predávaných v roku 2013
NÁZOV OKAMŽITEJ LOTÉRIE
ZLATO

STARÉ EMISIE

PRASA V ŽITE

0,50
5

RÝCHLA 5

1

KOMINÁR

0,50

SUPER PRASA V ŽITE

1

BINGO

2

SMAJLÍK

1

ZNAMENIA

2

OVOCÍČKO

1

VIANOČNÁ LOTÉRIA

5

DRAHOKAMY

3
0,50

12 000 000

JUBILEJNÝ ŽREB

10

1 000 000

AMOR A DIABOL

1

4 000 000

NAJ 7

1

3 000 000

0,50

15 000 000

BINGO

2

2 000 000

SUPER PRASA V ŽITE

1

4 000 000

DOVOLENKA SNOV

3

500 000

POKLADNIČKA

1

3 000 000

ZNAMENIA

2

2 000 000

ŠTVORLÍSTOK

1

4 000 000

10X

5

1 000 000

RENTA

2

2 000 000

VIANOČNÁ LOTÉRIA

5

1 500 000

DIAMANTY A PERLY

3

1 000 000

PRASA V ŽITE

NOVÉ EMISIE

Emisný objem v ks

3

SEJF

PIŠKVORKY

SPOLU
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Nominálna cena v eurách

56 000 000

Okamžité lotérie - predaj a výhry v rokoch 2012 a 2013

44 666 078

41 239 955

27 292 737
25 815 587

A

B

Tržby v eurách

Výhry v eurách
Rok 2012
Rok 2013

Pozn.: prehľad predaja zahŕňa vplyv spätných príjmov a finančné vyrovnania

Podiel predaja žrebov podľa nominálnej hodnoty

10,87 %
22,73 %
27,44 %

17,76 %
7,51 %
13,69 %
0,50 €
1,00 €
2,00 €
3,00 €
5,00 €
10,00 €
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Stávkové hry
TIPKURZ SMS
TRŽBY ZA ROK 2013

1 050 549

VÝHRY ZA ROK 2013

eur

903 712

eur

Stávkové hry - kurzové stávky TIPKURZ SMS sú stávky na športové alebo nešportové udalosti uzatvárané prostredníctvom krátkych
textových správ zaslaním SMS správy v presne definovanom formáte na skrátené telefónne číslo.
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Nelóteriové produkty
V roku 2013 spoločnosť TIPOS poskytovala okrem hazardných hier aj nelotériové produkty a služby, a to dobíjanie kreditu EASY
zákazníkom mobilného operátora Slovak Telekom, a. s., a dobíjanie kreditu PRIMA zákazníkom mobilného operátora Orange
Slovensko, a. s. Dobíjanie sa realizuje prostredníctvom vyplneného dobíjacieho tiketu alebo priamym ústnym zadaním údajov
obsluhe terminálu. Spoločnosť ponúkala aj predaj vstupeniek na športové a kultúrne podujatia prostredníctvom služby TIPOSTICKET.

Hodnota dobitia kreditu spolu v eurách
SLUŽBA

ROK 2013

ROK 2012

PRIMA

10 521 459

13 524 695

EASY

6 621 671

8 439 061
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PRE DOBRÚ VEC
Spoločnosť TIPOS v roku 2013 odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z prevádzkovaných lotérií a stávkových hier viac
ako 34,5 milióna eur. Tieto prostriedky smerovali na rozvoj športu, kultúry, vzdelávanie, poskytovanie sociálnej pomoci a zdravotnej
starostlivosti a iné všeobecno-prospešné účely. Tak ako po minulé roky aj v roku 2013 poukázala spoločnosť TIPOS do štátneho
rozpočtu mimoriadny protipovodňový odvod vo výške 2 004 000 eur. Touto formou Spoločnosť pomáha v boji proti povodniam a pri
odstraňovaní následkov povodní.
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Spoločnosť podporuje mladé talenty
Spoločnosť pravidelne podporuje finančnými prostriedkami deti a mládež, ktoré patria medzi výrazné športové talenty. Nebolo to
inak ani v roku 2013, keď poskytla finančný dar mladučkej držiteľke zlatej medaily na majstrovstvách Slovenska v šachu v kategórii
do osem rokov, aby mohla reprezentovať Slovenskú republiku na prestížnom podujatí, akým sú majstrovstvá sveta v šachu v Dubaji.
Rovnako tiež poskytla finančný dar Sociálnemu klubu nevidiacich a slabozrakých športovcov v Levoči na vytvorenie podmienok
v zjazdovom lyžovaní nevidiacich a slabozrakých detí a mládeže.
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Spoločnosť pomáha seniorom
V roku 2013 Spoločnosť podporila poproduktívnu skupinu obyvateľstva – seniorov prostredníctvom
finančného daru neziskovej organizácii SENIOR HOUSE. Cieľom podpory bol projekt „Zeleň pre seniorov“,
prostredníctvom ktorého môžu seniori v Zariadení pre seniorov, Domove sociálnych služieb a Zariadení
opatrovateľskej služby prežiť príjemnejšiu jeseň života.

Spoločnosť nezabúda ani na zdravotne postihnutých
Finančný dar putoval tiež Slovenskému lyžiarskemu zväzu zdravotne postihnutých, občianskemu združeniu, ktoré
vytvára lepšie a kvalitnejšie podmienky pre talentovaných športovcov, úspešných reprezentantov Slovenskej republiky
na významných domácich i zahraničných športových podujatiach. Finančným darom Spoločnosť tiež pomohla nevidiacemu
chlapčekovi, ktorého vychováva slobodná matka. Dar poslúžil na skvalitnenie životných
podmienok pre chlapčeka, ktorý je od narodenia nevidiacim.
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V roku 2013 sa spoločnosť TIPOS stala významným partnerom mnohých zmysluplných,
kvalitných a verejnosťou uznávaných projektov:

Zoberloptu,nie drogy
V roku 2013 sa Spoločnosť stala partnerom projektu „Zober loptu, nie drogy“, ktorý je zameraný na
podporu žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v rámci celého Slovenska s cieľom zaujímať
sa a venovať sa športu, športovým aktivitám v spojení so silnou osvetovou a náučnou myšlienkou
– venovať sa športu, v žiadnom prípade nie drogám a iným závislostiam. Projekt má sociálny, charitatívny a osvetový charakter.
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Treba podať pomocnú ruku tým,
ktorí ju skutočne potrebujú
Medzi významné partnerstvá patrili projekty, ktoré v sebe nesú hlbokú myšlienku, filozofiu – pomoc iným. Rozhodne
medzi ne patrí veľký charitatívny projekt „Srdce pre deti 2013“, ktorý pomáha sociálne či zdravotne znevýhodneným
rodinám, jednotlivcom, deťom, zdravotníckym zariadeniam či rôznym nadáciám a neziskovým organizáciám.
Rovnako tiež zaujímavý projekt „Poslanie organizácie UNICEF na Slovensku
i vo svete“.  Vyznačuje sa ojedinelosťou, výnimočnosťou, značka
je u širokej verejnosti mimoriadne obľúbená, má svoj
kredit a vybudované profesionálne meno.
Základným atribútom spoločnosti UNICEF
je myšlienka, ktorá hovorí za všetko
- pomáhať deťom prežiť,
rozvíjať sa a bojovať
za ich práva.

ITA
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Partnerstvá so športovými organizáciami
V roku 2013 Spoločnosť vstúpila do partnerstva s významnými športovými organizáciami, a
to Slovenský olympijský výbor, Slovenský atletický zväz, Slovenský zväz cyklistiky, Slovenský
futbalový zväz, Slovenská volejbalová federácia, Slovenský zväz ľadového hokeja. Spoločnosť
TIPOS sa tak stala partnerom mnohých významných športových udalostí, pričom medzi
najväčšie patrila príprava na Zimné olympijské hry v Soči 2014.
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HRAJTE ZODPOVEDNE
HRA V ŽIVOTE

• Niet lepšieho slova, ktoré by vystihovalo spoločnosť TIPOS, akým je slovo HRA.
• Spoločnosť TIPOS sa snaží ponúkať nové zaujímavé hry, ktoré prinášajú hráčom radosť
a vzrušenie z možnej výhry.

HRA PRE ZÁBAVU

• Hra je predovšetkým zábavná, veselá a základná ľudská potreba.
• Spoločnosť chce pripomínať svojim hráčom, aby sa nezabúdali tešiť zo života.

HROU DÁVAŤ SPÄŤ

• Podporou športu, kultúry a iných záujmových činností prináša spoločnosť TIPOS širokej
verejnosti nové formy zábavy.

„Je to iba hra...

pre väčšinu ľudí. Ale niektorí hráči sa stávajú závislí.“

Spoločnosť TIPOS ponúka svojim hráčom radosť z hry a výhry pri zachovaní myšlienky, že všetky jej hry sú jednou z foriem zábavy,
nie finančnou investíciou.
Spoločnosť TIPOS dodržiava a hlási sa k európskym a svetovým štandardom zodpovedného hrania. V rámci zodpovedného hrania
spolufinancuje činnosť Linky pomoci pre problémy s hraním.
Linka pomoci je zriadená s cieľom prevencie a boja proti závislosti od hazardných hier a je určená na pomoc nielen ľuďom, ktorí majú
problémy s hraním, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a známych, ktorí chcú spoločne nájsť východisko z problémov vzniknutých
zo závislosti od hazardných hier.
Pre zodpovedný prístup k hre a s cieľom zachovať radosť z hry je dôležité, aby hru riadili hráči, nie aby hra riadila ich. Na tento účel
spoločnosť TIPOS pripravila niekoľko nástrojov, ktoré umožnia hráčom nastavenie limitov zodpovedného hrania. V súčasnosti je to
prehľad o čase strávenom v e-herni a v prípade potreby možnosť zneprístupniť (uzamknúť) si prístup k hrám alebo herne. Hráč si
môže nastaviť časový (hodinový) limit na jeden deň, týždeň, príp. mesiac. Po prekročení tohto limitu systém automaticky hráča upozorní na prekročenie nastaveného limitu. Hráč sa sám rozhodne, či bude v hre pokračovať, alebo hru opustí. Hráč si môže nastaviť aj
tzv. samovylúčenie z hry a herne tým, že si uzamkne niektorú z hier, čím sám sebe znemožní účasť na tejto hre.
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LINKA PRE POMOC PRE PROBLÉMY S HRANÍM

0800 800 900
grafika karticka pomoci

Bezplatné telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej
v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí.
Prevádzkové hodiny: pondelok až piatok od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.
Prevádzkuje Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, 827 99 Bratislava

Spoločnosť TIPOS si je vedomá svojej zodpovednosti voči verejnosti a voči svojim hráčom. Definícia Zodpovedného hrania by sa
dala zhrnúť do jednej vety, „integrita našich hráčov je nadradená nad ziskom spoločnosti“. Tento základný postulát bol definovaný
na medzinárodnej úrovni Svetovou lotériovou asociáciou (World Lottery Association - WLA), ktorej je spoločnosť TIPOS aktívnym
členom, ako základný princíp prevádzkovania národnej lotériovej spoločnosti. WLA združuje národné lotériové spoločnosti na celom
svete s cieľom pomôcť svojim členom pri implementácii princípov Zodpovedného hrania. Bol vytvorený systém certifikácie princípov
Zodpovedného hrania tak, aby bol implementovaný jednotne v celosvetovom meradle. Je definovaných desať hlavných oblastí certifikácie, počnúc prieskumom cez reklamu, odbornú pomoc, vzdelávanie atď. Plnenie jednotlivých prvkov systému Zodpovedného
hrania vyhodnocujú nezávislí odborníci z celého sveta a podľa stupňa plnenia prvkov systému udeľujú certifikát Zodpovedného hrania. Svetová lotériová asociácia prostredníctvom nezávislého auditu umožňuje svojim členom dokázať, že program Zodpovedného
hrania spĺňa požadované štandardy a ich implementácia bola verifikovaná nezávislým orgánom.
V decembri 2013 spoločnosť TIPOS zaslala žiadosť Svetovej
lotériovej  asociácii WLA na udelenie certifikátu
Zodpovedného hrania tretieho stupňa.

42

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Spoločnosť TIPOS je dlhoročným riadnym členom najväčších a najvýznamnejších medzinárodných lotériových organizácií
– European Lotteries (EL) a WLA. Aj v roku 2013 sa spoločnosť TIPOS aktívne zúčastňovala na dianí na medzinárodnom poli hazardných hier. Zamestnanci spoločnosti sa zúčastnili na seminároch a odborných školeniach organizovaných EL a WLA, a to najmä na
Marketingovom seminári v Londýne, na Seminári o športových stávkach v Holandsku, na Európskej lotériovej univerzite v Krakove a
na Kongrese riaditeľov európskych lotériových spoločností s názvom EL Congres v Tel Avive.  
V rámci medzinárodnej spolupráce a výmeny skúseností spoločnosť TIPOS v polovici septembra 2013 privítala návštevu z Japonska
– predstaviteľov Japan Lottery System. Delegáciu viedol výkonný viceprezident Tadashi Sano. Cieľom návštevy bolo získanie skúseností z číselnej lotérie KENO 10, ktorú by chceli uviesť na trh v Japonsku ako ďalšiu svoju číselnú lotériu. Navštívili zberné miesta
spoločnosti TIPOS, kde im boli prezentované produkty Spoločnosti. Najpozitívnejšie bola z ich strany vnímaná lotéria KLUB KENO a
zaujala ich aktuálne spustená Národná bločková lotéria.
V oblasti medzinárodnej spolupráce sa spoločnosť TIPOS spolupodieľala na zorganizovaní seminára na tému manipulácie so športovými výsledkami a korupcia v športe, ktorý sa uskutočnil v novembri 2013 v Bratislave. Prednášajúcimi boli experti z neziskovej
organizácie Institut des Relations Internationales et Stratégiques - IRIS, ktorá v roku 2012 vypracovala Bielu knihu na tému „športové stávkovanie a korupcia“ ako výsledok ročného prieskumu na túto citlivú tému. Seminár bol určený pre predstaviteľov športu
na Slovensku a dotknuté štátne inštitúcie. Aktívne sa na ňom zúčastnili najvyšší zástupcovia najdôležitejších kolektívnych športov
na Slovensku - futbalu, hokeja a mládežníckeho hokeja, basketbalu, hádzanej, ako aj zástupca Slovenského olympijského výboru.
Štátne inštitúcie boli prezentované zástupcami Ministerstva školstva SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR
a Policajného zboru SR. Za organizáciu European Lotteries sa na seminári zúčastnila generálna sekretárka Bernadette Lobjois.
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ĽUDSKÉ ZDROJE
Ľudia sú najdôležitejším článkom spoločnosti TIPOS. Spoločnosť sa snaží zabezpečiť optimálnu prácu a rozvoj pracovného
prostredia, pretože za výsledkami Spoločnosti stoja spokojní a motivovaní zamestnanci.
Spoločnosť TIPOS k 31. decembru 2013 zamestnávala 125 zamestnancov, z toho 68 mužov a 57 žien. V medziročnom porovnaní
k 31. decembru 2012 bol stav zamestnancov 120.
Priemerný vek zamestnancov za rok 2013 bol 42 rokov a zostal na úrovni predchádzajúceho roka.
Vzdelávanie:
V roku 2013, rovnako ako v predchádzajúcom roku, Spoločnosť pokračovala v podpore rastu kvalifikácie svojich zamestnancov.
Na vzdelávanie Spoločnosť v roku 2013 vynaložila sumu 31 812 eur:
• odborné školenia, semináre zamerané na verejné obstarávanie, individuálny koučing, manažérske zručnosti,
školenie na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pod.;
• jazykové kurzy;
• prednášky, kurzy a semináre v ekonomickej oblasti najmä pri zmenách legislatívy.
Sociálna politika:
V rámci sociálnej politiky Spoločnosť postupovala podľa schváleného rozpočtu sociálneho fondu na rok 2013. Čerpanie prostriedkov
zo sociálneho fondu v roku 2013 eviduje vo výške 39 993 eur.
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Spoločnosť v roku 2013 zamestnancom okrem sociálneho fondu poskytla v oblasti starostlivosti o zamestnancov aj ďalšie
prostriedky z nákladov Spoločnosti vo výške 186 531 eur na :
• doplnkové dôchodkové sporenie;
• stravovanie zamestnancov;
• pracovnú zdravotnú službu, povinné zákonné školenia napr. BOZP, protipožiarnu ochranu;
• povinnú preventívnu zdravotnú starostlivosť;
• pitný režim;
• odmenu pre zamestnancov pri príležitosti 15. a 20. výročia ich pôsobenia v Spoločnosti.

Čerpanie sociálneho fondu v roku 2013

3%
16 %

74 %

7%

príspevky na stravovanie zamestnancov

príspevky pri príležitosti mimoriadnych
životných príležitostí

príspevky na pitný režim v letných
mesiacoch

vstupenky na kultúru a šport
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ORGANIZAČNÁ
ODBOR MANDÁTNYCH
VZŤAHOV, MARKETINGU
A PREDAJA

ODBOR LOTÉRIOVÝCH
HIER A NELOTÉRIOVÝCH
PRODUKTOV

VALNÉ
ZHROMAŽDENIE

DOZORNÁ
RADA

PREDSTAVENSTVO

SEKRETARIÁT GR

REFERÁT
OBSTARÁVANIA

ODBOR IT A
INTERNETOVÝCH HIER

PORADCA GR

INTERNÝ
AUDÍTOR

ODBOR
VNÚTORNEJ PREVÁDZKY

GENERÁLNY
RIADITEĽ

ODBOR STRATÉGIE
A ROZVOJA

ODBOR GENERÁLNEHO
RIADITEĽA
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ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI
Platná k 31. 12. 2013

ODDELENIE MARKETINGU
PRE INTERNETOVÉ HRY

ODDELENIE MARKETINGU
ODDELENIE PODPORY
PRE NELOTÉRIOVÉ PRODUKTY PREDAJA A MARKETINGU

REFERÁT OSTATNÝCH
INTERNETOVÝCH HIER

ODDELENIE PODPORY
ZÁKAZNÍKOV

REFERÁT TECH. PODPORY
NELÓTERIOVÝCH PRODUKTOV

ODDELENIE SPRÁVY
POHĽADÁVOK

ODDELENIE SPRÁVY
MAJETKU

ODDELENIE
DISTRIBÚCIE

ODDELENIE ZBERNÍ A
MANDÁTNYCH VZŤAHOV

ODDELENIE REGIONÁLNYCH ODDELENIE
MARKETINGU LOTÉRIÍ
STREDÍSK A PREDAJA

ODDELENIE LOTÉRIOVÝCH
HIER A NELOTÉRIOVÝCH
PRODUKTOV

ODDELENIE
OKAMŽITÝCH LOTÉRIÍ

ODDELENIE IT

ODDELENIE
INTERNETOVÝCH STÁVOK

ODDELENIE ÚČTOVNÍCTVA
A VÝKAZNÍCTVA

ODDELENIE FINANCOVANIA
A PLÁNOVANIA

ODDELENIE SPOLOČENSKEJ
ZODPOVEDNOSTI

REFERÁT VZŤAHOV K
REGULAČNÉMU PROSTREDIU

REFERÁT STRATÉGIE

REFERÁT REPORTINGU

ODD. ĽUDSKÝCH ZDROJOV
A INTERNEJ KOMUNIKÁCIE

REFERÁT EXTERNEJ
KOMUNIKÁCIE

REFERÁT PRÁVNY
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OBCHODNÁ

SPRÁVA

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
P. O. BOX 43, Brečtanová 1,
830 07 Bratislava
Tel.: +421/2/59419111
Fax: +421/2/54791576
e-mail: tipos@tipos.sk
internet: www.tipos.sk
infolinka: 18 177, 18 277
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