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TIPOS, NÁRODNÁ LOTÉRIOVÁ SPOLOČNOSŤ , A.S.,
NA PRVÝ POHĽAD

2008

2009

2010

2011

Tržby z hazardných hier v Eur

292 822 158

302 320 088

302 982 765

314 115 914

Náklady na výhry z hier v Eur

202 142 697

217 858 455

212 724 953

222 558 502

69,03

72,06

70,21

70,85

31 565 900

29 160 283

29 668 015

30 580 533

-68 350 361*

7 669 275

12 080 674**

32 332 816***

Podiel výhier v %
Odvody z hier v Eur
Výsledok hospodárenia v Eur po
zdanení
Počet zamestnancov

111

108

107

115

Počet aktívnych zberní

2 145

2 147

2 375

2 420

Počet aktívnych terminálov

2 193

2 195

2 423

2 464

* Výsledok hospodárenia za rok 2008 ovplyvnila najmä zaúčtovaná rezerva na riziko zo súdneho sporu a náklady s ním
súvisiace.
** Výsledok hospodárenia za rok 2010 ovplyvnilo najmä zaúčtovanie nákladov na mimoriadny odvod vo výške 40 mil. € a
aktualizácia rezervy na riziko zo súdneho sporu tvorenej v roku 2008.
*** Výsledok hospodárenia za rok 2011 bol ovplyvnený prehodnotením výšky rezervy na súdny spor na základe ÚS SR.
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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA A GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Vážené dámy, vážení páni,
som rád, že pri tejto príležitosti môžem hneď v úvode skonštatovať, že rok 2011 bol pre národnú
lotériovú spoločnosť TIPOS rekordný. A to hneď v niekoľkých oblastiach.
Dosiahli sme historicky najvyšší obrat – vyše 314 miliónov eur. Len pre porovnanie, v roku 2010 to
bolo takmer 303 mil. eur. TIPOS splnil plán na 101,55 % a v porovnaní s rokom 2010 sme dosiahli
úroveň 103,6 %. Pod tieto výborné výsledky sa nemalou mierou podpísali výnosy z okamžitých
lotérií. V tomto segmente sme plnili plán na 146 % a dosiahli najvýraznejšie prekročenie
plánovaných ukazovateľov.
V poradí druhým najúspešnejším produktom TIPOS-u bola číselná
lotériová hra EUROMILIÓNY. Pri nej sme splnili plán na 133 %. V júni 2011 padol v tejto hre jackpot,
ktorý sa kumuloval sedem rokov. Jeho hodnota bola takmer 7,8 mil. eur a celý sme ho vyplatili ešte
v tom istom mesiaci. TIPOS zaznamenal vlani aj rekordné výsledky v kurzových stávkach prijímaných
cez internet a prostredníctvom SMS správ. V tejto oblasti hazardných hier sme dosiahli úroveň
takmer 20,4 mil. eur. V porovnaní s rokom 2010 je to o 2,12 mil. eur viac.
Na svoje si prišli v roku 2011 aj naši hráči. TIPOS vyplatil na výhrach, na ktoré vznikol hráčom nárok,
takmer 222,6 milióna eur. Je to o vyše 9,8 milióna eur viac ako v roku 2010. Okrem fantastickej výhry
v hre EUROMILIÓNY sme vyplatili aj miliónové výhry v hre LOTO, z ktorých jedna mala hodnotu vyše
2,8 milióna eur a štyri výhry boli v rozpätí od 1,17 mil. do 1,73 milióna eur.
Prekročenie plánovaných cieľov a dosiahnutie historicky najvyšších výnosov je o to potešiteľnejšie, že
sa udialo v roku, ktorý bol poznačený ekonomickou krízou a recesiou. Podobnými výsledkami môže
pochváliť len malé percento firiem.
V roku 2011 TIPOS opätovne potvrdil svoje miesto významného prispievateľa do Štátneho rozpočtu
SR. Z hazardných hier sme odviedli takmer 30,6 mil. eur. Na tomto mieste chcem pripomenúť, že od
septembra 2011 boli na základe vládneho návrhu zákonom upravené výšky odvodov z hazardných
hier. Napríklad v prípade číselných lotérií, ktoré ako jediný prevádzkuje práve TIPOS, sa odvodová
sadzba zvýšila zo 17 na 18 percent z tržieb.
Nemožno nespomenúť ani mimoriadny 40 miliónový odvod spoločnosti TIPOS na pomoc občanom,
ktorých postihli povodne a ktorí potrebovali prostriedky na odstraňovanie škôd po prírodnej
katastrofe. Národná lotériová spoločnosť na tento účel previedla do štátneho rozpočtu prvých 20
miliónov eur ešte v roku 2010. Druhú polovicu začala splácať od roku 2011 prostredníctvom
pravidelných mesačných splátok. Ich súčet za jeden rok má hodnotu viac ako 2 milióny eur.
Hospodárske úspechy národnej lotériovej spoločnosti sprevádzal vlani aj priaznivý vývoj v súdnom
spore so spoločnosťou LEMIKON. Úspech sme zaznamenali na Ústavnom súde SR, ktorý nám dal za
pravdu vo všetkých bodoch našej ústavnej sťažnosti, v ktorej sme namietali porušenie ústavných práv
TIPOS-u na spravodlivý proces, porušenie práva nebyť odňatý zákonnému sudcovi a porušenie práva
na súdnu ochranu. Tým sa nám podarilo ochrániť nielen majetok spoločnosti, ale aj ďalšiu existenciu
TIPOS-u. Všetci veríme, že po týchto súdnych rozhodnutiach, ktoré zvrátili negatívny vývoj v spore,
národná lotériová spoločnosť nakoniec uspeje.
V prvej polovici roka 2011 prebehol v spoločnosti procesný a organizačný audit, ktorý naštartoval
požadované zmeny. Predovšetkým došlo k zefektívneniu procesu obstarávania, ktorý bol v minulosti
roztrieštený na jednotlivých organizačných útvaroch. Prostredníctvom interných noriem sme
pokročili v oblasti ľudských zdrojov. A to vo forme zavedenia štandardizovaných pracovných
postupov a procesov pre zamestnancov, ako aj inovatívnym prístupom a realizáciou vzdelávania,
team buildingových podujatí atď. V oblasti finančných, technických a ďalších pracovných zdrojov
sme formalizáciou a implementáciou pravidiel, informačných systémov a vznikom nového oddelenia
špecializujúceho sa na túto oblasť vytvorili priestor pre lepšiu kontrolu a rôzne formy výstupov. A to
nielen podľa potrieb vedenia spoločnosti a akcionára, ale i podľa potrieb širokej verejnosti.
Konkrétnym výstupom je aj zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na našej webovej stránke.
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V plánoch spoločnosti TIPOS na rok 2012 je niekoľko dôležitých bodov, ktoré by mali priniesť
očakávané zmeny. Medzi prioritné patrí zjednotenie prevádzok sídla spoločnosti do jednej budovy.
V TIPOS-e veríme, že presťahovanie centrály TIPOS-u „pod jednu strechu“ ušetrí množstvo času,
energie i peňazí, ktoré sa v súčasnosti vynakladajú na prevádzku troch samostatných budov.
Významnou novinkou v roku 2012 je zmena vysielateľa záznamov z televíznych žrebovaní lotériových
hier LOTO, JOKER, EUROMILIÓNY, KENO 10 a LOTO 5 z 35 a informácií o výsledkoch žrebovaní. Tieto
relácie sa presunuli z verejnoprávnej RTVS na komerčné televízne stanice Markíza a na TV DOMA. Od
presunu na najsledovanejšiu televíznu stanicu si TIPOS sľubuje okrem vyššej informovanosti
o výsledkoch žrebovania aj zvýšenie počtu hráčov a fanúšikov našich hier.
TIPOS musí stále dbať na pevnom ukotvení svojej značky v povedomí hráčov a priaznivcov lotériových
hier. Uvedomujeme si dôležitosť marketingovej stratégie, čo sa týka dizajnu a vonkajších znakov
našich obchodných miest. Preto chceme zmodernizovať a zjednotiť firemné interiérové i exteriérové
prvky na našich obchodných miestach. Hráč musí ľahko identifikovať obchodné miesto TIPOS-u
a v ňom sa musí vedieť rýchlo zorientovať, aby uzatváranie stávok mal čo najpohodlnejšie.
V našich plánoch je aj získanie bezpečnostného certifikátu Svetovej lotériovej asociácie – WLA.
V podstate sa jedná o normu o bezpečnostnom štandarde, ktorú WLA vypracovala na základe normy
riadení bezpečnostných rizík ISO 27001. TIPOS dlhodobo pracuje s najvyšším stupňom bezpečnosti.
Preto sme sa rozhodli túto skutočnosť aj formálne potvrdiť tým, že sa budeme uchádzať o Certikát
bezpečnosti WLA Security standards. Jeho získanie otvára TIPOS-u cestu na zapojenie sa do
potenciálnych nadnárodných lotériových projektov.
Plánujeme získať aj certifikát EL zodpovedného hrania od Európskej lotériovej (EL) asociácie Ak sa
nám podarí tento certifikát získať, TIPOS-u to v budúcnosti umožní zapojiť sa do spoločných aktivít
v rámci EL. Už v roku 2010 sa nám podarilo od WLA získať II. stupeň certifikátu Zodpovedného hrania
za pozitívny prístup k problematike zodpovedného hrania.
Za významnú plánovanú zmenu považujem aj redizajn internetovej herne TIPOS-u. Súčasný dizajn
nášho internetového kasína zaostáva za svetovým trendom. A novou herňou chceme byť aj ústretoví
k našim hráčom. V roku 2011 boli tržby z internetovej herne eCasino na úrovni vyše 107,5 mil. eur, čo
je v porovnaní s rokom 2010 o vyše 1,5 mil. eur viac. Herný portál bude spĺňať všetky kritériá
bezpečnosti pre finančné transakcie ako aj pre ochranu osobných údajov hráčov. Verím, že takto
vynovená herňa si získa viac priaznivcov a hráči nebudú musieť vyhľadávať zahraničné internetové
herne.
Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať sa zamestnancom spoločnosti TIPOS, ktorí stoja za jej
rekordným úspechom z roku 2011. Rovnako moja vďaka patrí hráčom, ktorí zostávajú verní
lotériovým hrám spoločnosti TIPOS. Pre nich sa TIPOS aj naďalej bude snažiť vytvárať čo
najpriaznivejšie podmienky pre hranie a zábavu. V neposlednom rade ďakujem aj obchodným
partnerom spoločnosti TIPOS za kvalitnú spoluprácu a dôveru, ktorá je súčasťou nášho úspechu.
JUDr. Ing. Miloš Ronec
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 zakladateľskou
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 r. 2011 mala
Spoločnosť základné imanie vo výške 365 133,107 625 eura.
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky je jediným akcionárom
spoločnosti zapísaným v evidencii zaknihovaných cenných papierov vedenej 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:
365 133,107 625 eura
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 spoločnostiach v Slovenskej republike, - činnosť
organizačných a ekonomických poradcov v oblasti prevádzkovania hazardných hier podľa
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zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, - poskytovanie sprostredkovateľských služieb pre spoločnosti
podnikajúce v oblasti hazardných hier.

Postavenie, práva a povinnosti a jednotlivé produkty spoločnosti TIPOS, národná lotériová
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 niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Spoločnosť v roku 2011 prevádzkovala štátne lotérie, okamžité lotérie a kurzové stávky
prostredníctvom krátkych textových správ.
V rozhodujúcom predmete činnosti Spoločnosť podnikala na základe individuálnych licencií
udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky na jednotlivé lotériové hry a hazardné hry
prevádzkované prostredníctvom internetu. Medzi prevádzkované lotériové hry patrili číselné lotérie
a okamžité lotérie.
TIPOS v roku 2011 poskytovala aj nelotériové produkty vo forme dobíjania kariet mobilných
operátorov Orange Slovensko, a.s. a Slovak Telekom, a.s. a prostredníctvom majetkového podielu v
dcérskej spoločnosti CASINOS SLOVAKIA a.s. podnikala na slovenskom trhu hazardných hier aj v
konkurenčnom prostredí prevádzkovateľov hazardných hier v kasínach. V roku 2011 pribudol predaj
lístkov na kultúrne, spoločenské a športové podujatia na základe mandátnej zmluvy.
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Orgány spoločnosti
Valné zhromaždenie
je najvyšším orgánom Spoločnosti. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej
republiky je jediným akcionárom spoločnosti TIPOS, národná lotériová 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 rozhoduje o
všetkých záležitostiach Spoločnosti, s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú stanovami vyhradené
do pôsobnosti valného zhromaždenia.

Zloženie predstavenstva Spoločnosti
Predseda predstavenstva

JUDr. Ing. Miloš Ronec

Členovia predstavenstva

Ing. Günther Furín
Ing. Milan Homoľa
JUDr. Jozef Bannert
Ing. Katarína Štefaničková

Dozorná rada
je kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva
uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. O výsledkoch informuje valné zhromaždenie.
Zloženie dozornej rady Spoločnosti
Predseda dozornej rady

Ing. Peter Malík

Členovia

Ing. Robert Hulák

a

Bc. Roman Foltin
Ing. Ján Štefanek
Ing. Veronika Manduchová
Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ

JUDr. Ing. Miloš Ronec

Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva predseda predstavenstva, ktorého volí z členov
predstavenstva a odvoláva valné zhromaždenie. Generálny riaditeľ je výkonným orgánom
Spoločnosti. Riadi Spoločnosť v rozsahu vyplývajúcom mu z písomného poverenia predstavenstva
a z organizačného poriadku Spoločnosti.
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Organizačná štruktúra spoločnosti (platná k 31.12.2011)

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

DOZORNÁ RADA

PREDSTAVENSTVO

GENERÁLNY RIADITEĽ (GR)

ODBOR GR

SEKRETARIÁT GR

REFERÁT ĽUDSKÝCH
ZDROJOV A ORGANIZÁCIE

ODDELENIE OBSTARÁVANIA
A REPORTINGU

ODBOR
EKONOMIKY A
FINACOVANIA

ODBOR
INFORMAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ
a INTERENTOVÝC HIER

PORADCA GR

ODDELENIE VŠEOBECNEJ
PREVÁDZKY

ODDELENIE AUDITU

ODBOR

ODBOR

MANDÁTNYCH VZŤAHOV
A DISTRIBUČNEJ SIETE

LOTÉRIÍ A NELOTÉRIOVÝCH
PRODUKTOV

ODDELENIE ÚČTOVNÍČTVA
A VÝKAZNÍCTVA

ODDELENIE
INFORMAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ

ODDELENIE FINANCOVANIA
A PLÁNOVANIA

ODDELENIE
INTERNETOVÝCH STÁVOK

RS BRATISLAVA

ODDELENIE SPRÁVY
POHĽADÁVOK

REFERÁT OSTATNÝCH
INTERNETOVÝCH HIER

RS NITRA

ODDELENIE PODPORY
ZÁKAZNÍKOV

RS BANSKÁ BYSTRICA

ODDELENIE TECH.
PODPORY NELOTÉRIOVÝCH
PRODUKTOV

RS ŽILINA

ODDELENIE ZBERNÍ A
MANDÁTNYCH VZŤAHOV

ODDELENIE
REGIONÁLNYCH STREDÍSK
(RS)

ODBOR
MARKETINGU

REFERÁT ANANLÝZ A
VZŤAHOV K REGULAČNÉMU
PROSTREDIU

REFERÁT PR

ODDELENIE ČÍSELNÝCH
LOTÉRIÍ A NELOTÉRIOVÝCH
PRODUKTOV

ODDELENIE MARKETINGU
LOTÉRIÍ

ODDELENIE OKAMŽITÝCH
LOTÉRIÍ

ODDELENIE DISTRIBÚCIE

ODDELENIE MARKETINGU
PRE INTERENTOVÉ HRY

ODDELENIE MARKETINGU
PRE NELOTÉRIOVÉ
PRODUKTY

RS KOŠICE
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KAM IDEME
Poslanie, ciele a desatoro spoločnosti
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.
Svojim hráčom prinášame radosť v podobe výhier, ale aj potešenie a vzrušenie z očakávaných
výsledkov a samotnej hry.
K hráčom pristupujeme v súlade so zodpovedným hraním a snažíme sa o vytvorenie a udržanie
bezpečného hráčskeho prostredia, so snahou vylúčiť akékoľvek možné negatívne dopady.“.

Ciele
“Strategickým cieľom TIPOS-u je prostredníctvom svojich hier čo najefektívnejšie zhromažďovať
finančné prostriedky a navrátiť ich naspäť celej spoločnosti vo forme odvodov z hier do štátneho
rozpočtu a prostredníctvom rôznych sponzorských a charitatívnych aktivít. Odvodová povinnosť je
základným zmyslom existencie našej spoločnosti a preto by mala byť nadradená nad ďalšími
ekonomickými veličinami, ako sú dosahované tržby a zisk.”.

Desa t o ro T I POS -u
ponúkať tradíciu, skúsenosti, profesionalitu
podporovať zodpovedné hranie
hrať čestne
garantovať vyplatenie výhier
zaručovať diskrétnosť
poskytovať zábavu, radosť, vzrušenie
pomáhať plniť sny
prispievať na dobré veci
spoluvytvárať transparentné prostredie
budovať Slovensko
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NAŠE NAJVÝZNAMNEJŠIE AKTIVITY V ROKU 2011
Udalosti roka 2011
Január
• Emisia okamžitej lotérie Prasa v žite #1101, začiatok predaja 3.1.2011, cena žrebu 0,50 €,
emisný objem 9 800 000 ks žrebov
• Emisia okamžitej lotérie Kominár # 1102, začiatok predaja 24.1.2011, cena žrebu 0,50 €,
emisný objem 9 000 000 ks žrebov
Február
• Emisia okamžitej lotérie Lásky čas # 1103, začiatok predaja 7.2.2011, cena žrebu 1,00 €,
emisný objem 800 000 ks žrebov
Marec
• V marci začala fungovať služba TIPOSTICKET. Zameraná je na predaj vstupeniek na rôzne
kultúrne , spoločenské a športové podujatia. Predaj vstupeniek cez TIPOSTICKET je možný na
všetkých termináloch spoločnosti TIPOS.
•

Emisia okamžitej lotérie Bankomat # 1104, začiatok predaja 7.3.2011, cena žrebu 2,00 €,
emisný objem 2 000 000 ks žrebov

•

Emisia okamžitej lotérie Super prasa v žite # 1105, začiatok predaja 21.3.2011, cena žrebu
1,00 €, emisný objem 1 000 000 ks žrebov

•

27. marca padol najvyšší jackpot v hre LOTO 5 z 35 v roku 2011. Mal hodnotu 64 725,50 eura.
Zároveň išlo o najvyšší jackpot, ktorý v hre LOTO 5 z 35 padol v roku 2011 prostredníctvom
internetového portálu www.tipos.sk .

Apríl
•

Emisia okamžitej lotérie Pat a Mat # 1106, začiatok predaja 4.4.2011, cena žrebu 0,50 €,
emisný objem 7 000 000 ks žrebov

Máj
•
•

Emisia okamžitej lotérie Šťastné čísla # 1107, začiatok predaja 2.5.2011, cena žrebu 1,00 €,
emisný objem 2 250 000 ks žrebov
22. mája spustila po dvoch rokoch spoločnosť TIPOS v hre LOTO prémiovú hru. Prémia mala
hodnotu 2 milióny eur. Hry o prémiu sa automaticky zúčastnili hráči so stávkami, ktoré boli
uzatvorené na 10 tipov hry LOTO, vrátane všetkých systémových stávok okrem systému S-7,
a pri uzatváraní stávky si zvolili aj možnosť zahrať si doplnkovú hru JOKER.

•

Emisia okamžitej lotérie Dovolenka snov # 1108, začiatok predaja 30.5.2011, cena žrebu 3,00
€, emisný objem 500 000 ks žrebov

•

V júni spustil TIPOS na svojom hernom portáli eCASINO skúšobne pokerové turnaje.

Jún
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•

•
•

10. júna padol v hre EUROMILIÓNY neuveriteľný jackpot 7 782 560,60 eura. Výhru spoločnosť
TIPOS vyplatil ešte v ten istý mesiac. Ide historicky o druhú najvyššiu sumu, akú doteraz
TIPOS vyplatil jednému hráčovi.
Emisia okamžitej lotérie Ohnivá 5 # 1109, začiatok predaja 15.6.2011, cena žrebu 0,50 €,
emisný objem 5 000 000 ks žrebov
Emisia okamžitej lotérie Super prasa v žite # 1110, začiatok predaja 30.6.2011, cena žrebu
1,00 €, emisný objem 1 000 000 ks žrebov

Júl
•

Spoločnosť TIPOS začala po piatich rokoch opäť vydávať svoj informačný časopis TIPOS INFO.
Začal vychádzať ako dvojmesačník.

August
• 21. augusta padol rekordný jackpot v doplnkovej hre JOKER, ktorý mal hodnotu 207 400,98
eura. Rozdelili si ho dvaja hráči na polovicu.
September
• Od septembra 2011 je garantovaný jackpot v hre EUROMILIÓNY vo výške minimálne
1 000 000 eur, dovtedy to bolo 300 tisíc eur. Po zmene sa výška 1 miliónového
garantovaného jackpotu vždy navyšuje o časť aktuálnej výhernej istiny aj v prípade, že
jackpot nebude naakumulovaný do garantovanej výšky z predchádzajúcich stávkových
období.
• Emisia okamžitej lotérie Bláznivé kocky # 1111, začiatok predaja 1.9.2011, cena žrebu 2,00 €,
emisný objem 2 000 000 ks žrebov
• Emisia okamžitej lotérie Super prasa v žite # 1112, začiatok predaja 12.9.2011, cena žrebu
1,00 €, emisný objem 1 000 000 ks žrebov
• 14. septembra padli v žrebovaní hry LOTO oba jackpoty. V prvom ťahu sa nachádzala výhra
1 169 159,40 eura a druhom ťahu 373 212,84 eura.
• 18. septembra sa v hre LOTO skončila prémiová hra. Nik z hráčov prémiu v hodnote 2 milióny
eur nevyhral. Prémia sa presunula do druhého ťahu hry LOTO.
Október
• Emisia okamžitej lotérie Vianočná lotéria # 1113, začiatok predaja 1.10.2011, cena žrebu
5,00 €, emisný objem 1 500 000 ks žrebov. Išlo o dovtedy najväčšiu emisiu žrebov Vianočnej
lotérie, ktorá bola od roku 2001 vydaná. Zároveň išlo o najdrahší žreb Vianočnej lotérie v jej
dovtedajšej histórii. Vianočná lotéria mala v roku 2011 tri hlavné výhry po 50-tisíc eur.
• Od 27. októbra 2011 má spoločnosť TIPOS vytvorenú fan page na internetovej sociálnej sieti
Facebook.
• 30. októbra padol v druhom ťahu najvyšší jackpot v hre LOTO v roku 2011 – 2 831 526,79
eura.
November
• Emisia okamžitej lotérie Super prasa v žite # 1114, začiatok predaja 15.11.2011, cena žrebu
1,00 €, emisný objem 1 000 000 ks žrebov
December
• V decembri TIPOS spustil svoju redizajnovanú internetovú stránku www.tipos.sk .
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•
•
•

Najvyšší jackpot v hre LOTO, ktorý padol v roku 2011 prostredníctvom SMS tipu, padol
4. decembra v prvom ťahu hry. Mal hodnotu 424 497,05 eura.
Emisia okamžitej lotérie Zlato # 1115, začiatok predaja 5.12.2011, cena žrebu 3,00 €, emisný
objem 1 000 000 ks žrebov
31. decembra sa skončil predaj žrebov Vianočnej lotérie.

HUMANITNÉ AKTIVITY , SPONZORING
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. je organizáciou, ktorá od svojho založenia v roku 1993
presadzuje zodpovedné hranie a zároveň podporuje množstvo všeobecne prospešných a
zmysluplných projektov. Počas svojho takmer 20 ročného pôsobenia na trhu sme vytvorili zdroje vo
výške takmer 330 miliónov eur, ktoré smerovali do štátneho rozpočtu.
Na odvodoch z hazardných hier odviedol TIPOS v roku 2011 do štátneho rozpočtu SR takmer
30,6 miliónov eur. Naša spoločnosť myslí aj na obyvateľov, ktorých v predchádzajúcich rokoch
postihli katastrofálne povodne. Na základe novelizovaného zákona o hazardných hrách odviedla
v roku 2010 mimoriadny jednorazový odvod vo výške 20 mil. eur. Ďalších 20 mil. eur sa zaviazala
odvádzať v pravidelných splátkach. V roku 2011 na tento účel odviedla 2 004 000 eur.
Okrem povinných odvodov do štátneho rozpočtu podporila spoločnosť TIPOS formou sponzoringu
a reklamy viacero projektov z oblasti športu, kultúry, školstva, ochrany životného prostredia,
vzdelávania a zdravotníctva.
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Finančné výsledky za rok 2011
VÝNOSY
Výnosy Spoločnosti dosiahli výšku 315 787 938 eur, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje nárast
celkových výnosoch o 3,58 %. Výnosy z prevádzkovania hazardných hier za rok 2011 narástli voči roku
2010 o 3,67 % a zároveň sme dosiahli prekročenie plánovaných výnosov z prevádzkovania
hazardných hier o 1,55 %.

TRŽBY
Sumárne tržby z hazardných hier predstavujú až 99,47 % z celkových výnosov Spoločnosti. V roku
2011 dosiahli výšku 314 115 914 eur, čo predstavuje zvýšenie o 3,67% v medziročnom porovnaní
s rokom 2010.
Štruktúra tržieb z hazardných hier v Eur
ČÍSELNÉ LOTÉRIE

Rok 2011

Rok 2010

154 097 410 156 549 367

Abs. 11-10

Relat.%
11/10

-2 451 957

98,43

LOTO

71 656 546

78 401 143

-6 744 597

91,40

JOKER

6 196 672

6 284 646

-87 974

98,60

27 421 168

26 710 410

710 758

102,66

2 577 703

2 303 031

274 672

111,93

EUROMILIÓNY

18 358 440

14 291 831

4 066 609

128,45

KLUB KENO

27 886 882

28 558 307

-671 425

97,65

108 695 587

106 936 610

1 758 977

101,64

19 495 554

17 860 476

1 635 078

109,15

882 385

397 415

484 970

222,03

30 944 978

21 238 898

9 706 080

145,70

314 115 914

302 982 765

11 133 149

103,67

KENO 10
LOTO 5 z 35

INTERNETOVÉ HRY
Internetové stávky TIPKURZ.SK
SMS TIPKURZ

OKAMŽITÉ LOTÉRIE
SPOLU
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Podiel jednotlivých hier na celkových tržbách
0,28%

9,85%

6,21%

22,81%

LOTO
JOKER
KENO 10
LOTO 5 z 35

EUROMILIÓNY
KLUB KENO
1,97%

INTERNETOVÉ HRY
Internetové stávky
TIPKURZ.SK
SMS TIPKURZ

8,73%

OKAMŽITÉ LOTÉRIE
0,82%
5,84%
34,60%

8,88%

NÁKLADY
Náklady Spoločnosti pred vyčíslením dane z príjmu boli vo výške 275 289 657 eur, ktoré boli nižšie
oproti roku 2010 o 29 640 769 eur. Bežné prevádzkové náklady očistené o mimoriadne položky
dosiahli úroveň 99,56 % nákladov minulého roka. Medzi mimoriadne položky boli zaradené:
prehodnotenie rezervy na súdny spor, náklady súvisiace s podaním na Ústavný súd SR a opravná
položka k finančnému majetku.
Náklady na výhry boli vo výške 222 558 502 eur vrátane mimoriadnych nákladov na prémiovú hru vo
výške 2 mil. eur a povinných dotácií, čo predstavuje až 80,85 % z celkových nákladov Spoločnosti.
Spoločnosť dala na výhry spolu 70,48% z celkových výnosov t.j. z 315 787 938 eur.
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 30 580 533 eur, čo je o 912 518 eur viac, ako odvody v predchádzajúcom roku.
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. Uvedené náklady sa vzťahujú k lotériovým aj nelotériovým
produktom a ich celková výška je 30 089 759 eur.
Prehodnotenie rezervy na súdny spor predstavuje zníženie nákladov vo výške 34 724 155 eur.
Opravná položka k finančnému majetku bola tvorená vo výške 1 963 689 eur.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok 2011 pred zdanením predstavuje zisk 40 498 281 eur. Na
celkový výsledok hospodárenia majú okrem hospodárskeho výsledku dosiahnutého zo základnej
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činnosti významný vplyv mimoriadne náklady (uvedené vyššie). Odložená daň z príjmov z bežnej
činnosti predstavuje daňový záväzok vo výške 8 142 621 eur. Výsledok hospodárenia Spoločnosti za
rok 2011 po zdanení je zisk po zdanení vo výške 32 332 816 eur.

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 záväzky voči výhercom, dodávateľom a
zamestnancom. Ukazovatele likvidity potvrdzujú solventnosť a finančnú sebestačnosť Spoločnosti,
bez úverovej zaťaženosti.
Napriek tomu, že sa US SR vo svojom náleze z októbra roku 2011 stotožnil s námietkami Spoločnosti a
zaviazal NS SR, aby sa v ďalšom konaní riadil názormi US SR uvedenými v tomto náleze, nie je možné
riziko vyplývajúce zo súdneho sporu považovať za zanedbateľné. Dá sa však predpokladať, že výška
priznanej náhrady za používanie ochranných známok, ak bude súdom priznaná, bude v porovnaní
s pôvodným rozhodnutím NS SR výrazne nižšia. Podobná situácie je aj vo vzťahu k hodnote knowhow a výške bezdôvodného obohatenia. Tomu by následne mala zodpovedať aj výška príslušenstva.
Na základe znaleckých posudkov, ktoré boli vypracované k ochranným známkam vo vlastníctve
spoločnosti v roku 2010 dvomi znalcami a pri akceptácii argumentov uvedených v náleze ÚS SR bola
odhadnutá výška škody, ktorá by zodpovedala situácii, kedy by súd priznal náhradu škody nie za
neoprávnené používanie ochranných známok, ale len za používanie slovného označenia. Spoločnosť
toto riziko vyčíslila a zaúčtovala ako rezervu na súdny spor vo výške 1 201 547 eur vrátane
príslušenstva.
MAJETOK
Spoločnosť zaznamenala pokles dlhodobého finančného majetku z 2 088 130 eur na 124 441 eur
z dôvodu zníženia hodnoty akcií v dcérskej spoločnosti CASINOS SLOVAKIA a.s. Zníženie hodnoty
zodpovedalo dlhodobým stratám spoločnosti CASINOS SLOVAKIA a.s., s prijatými opatreniami vo
vzťahu k tejto spoločnosti na konci roku 2011 a s realizáciou predaja akcií vo februári 2012. Pri
ocenení finančného majetku sa vychádzalo z predpokladanej likvidačnej hodnoty určenej znalcom.
Spoločnosť zaznamenala pokles dlhodobého nehmotného majetku z 1 401 568 eur na 841 660 eur.
Obežný majetok predstavuje pokles z 37 522 053 eur na 28 762 313 eur v dôsledku zníženia
odloženej daňovej pohľadávky. Krátkodobé pohľadávky poklesli najmä v dôsledku zníženia
pohľadávky voči spoločnosti LEMIKON LIMITED na základe Ústavného súdu SR. Dôvod zrušenia
pohľadávky je podrobne popísaný v poznámkach k účtovnej závierke v časti G - rezervy. Finančné
účty narástli z 16 287 283 eur na 16 884 756 eur.

V roku 2011 nedošlo k žiadnemu prevodu majetku Spoločnosti, ktorý by podľa osobitných
predpisov alebo stanov Spoločnosti podliehal predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia
alebo dozornej rady.
KAPITÁLOVÁ ÚČASŤ
V r. 2011 mala spoločnosť kapitálovú účasť v týchto spoločnostiach:
- CASINOS SLOVAKIA a.s. podiel na základnom imaní 51,316 %, čo predstavuje v hodnotovom
vyjadrení 2 088 130 eur, s opravnou položkou vo výške 1 963 689 eur. V roku 2011 spoločnosť
CASINOS SLOVAKIA a.s. dosiahlo stratu 1 768 141 eur, v dôsledku čoho sa znížilo vlastné imanie
na 885 195 eur.
- CASINO SLIAČ SLOVAKIA, a.s. v likvidácii s podielom na základnom imaní 51 %, v hodnotovom
vyjadrení 294 563 eur, s opravnou položkou v rovnakej výške.
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VLASTNÉ IMANIE
Vlastné imanie v priebehu roka 2011 v porovnaní s rokom 2010 sa celkovo zvýšilo o 32 312 142 eur,
t.j. zvýšilo sa o výsledok hospodárenia bežného obdobia 32 332 816 eur a na základe rozhodnutia
o rozdelení zisku roku 2010 sa znížilo o prídel do Sociálneho fondu 20 674 €. Vlastné imanie vykazuje
k 31.12.2011 celkovú hodnotu 111 174 eur.

ZÁVÄZKY
Záväzky Spoločnosti (vrátane rezerv) sa znížili o 39 989 468 eur. Na zmene výšky záväzkov sa najviac
podieľalo zníženie rezervy na súdny spor a úhrada mimoriadneho odvodu. Celková suma rezerv klesla
z 26 067 973 eur na 2 389 599 eur. Neuhradená suma mimoriadneho odvodu predstavuje 17 996 000
eur, z toho dlhodobý záväzok predstavuje sumu 15 992 000 eur. V roku 2011 bol mimoriadny odvod
uhradený vo výške 2 004 000 eur.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Spoločnosť zhodnotila významné riziká a neistoty vyplývajúce zo súdneho sporu, čo je podrobne
uvedené v Poznámkach účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2011 v bodoch I a G.
Štatutárny orgán navrhuje preúčtovať účtovný zisk vo výške 31 332 816 eur za rok 2011 na
nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 31 605 816 eur a na vyplatenie podielov na zisku
zamestnancom, členom riadiacich a dozorných orgánov vo výške 727 000 eur.
Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Odvody z hazardných hier
Sumárny objem odvodov z prevádzkovaných hazardných hier do štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky predstavuje sumu 30 580 533 eur, čo predstavuje medziročný nárast v porovnaní s rokom
2010 o 912 518 eur, v percentuálnom vyjadrení o 3,08%. Zároveň je to v poradí druhá najvyššia
hodnota celkových dosiahnutých odvodov po roku 2008.
Spoločnosť si tak dlhodobo udržiava pozíciu najväčšieho prispievateľa do štátneho rozpočtu zo
všetkých prevádzkovateľov hazardných hier na Slovensku.
Štruktúra odvodov
z hazardných hier v Eur
ČÍSELNÉ LOTÉRIE
INTERNETOVÉ HRY
Internetové stávky
TIPKURZ.SK
SMS TIPKURZ
OKAMŽITÉ LOTÉRIE

Rok 2011

Rok 2010

Abs. 11-10

Relat. % 11/10

26 682 061
799 204

26 613 392
809 295

68 669
-10 091

100,26
98,75

514 251

501 653

12 598

102,51

46 124
2 538 893

19 871
1 723 804

26 253
815 089

232,12
147,28

Najvyšší podiel na celkových odvodoch dosiahli štandardne najviac odvodovo zaťažené číselné
lotérie. Odvody z nich predstavujú až 87,25% z celkových odvodov spoločnosti.
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Vyplatené výhry
Za rok 2011 bolo vyplatených viac ako 35 miliónov výhier v celkovej výške 222 558 502 eur.
Štruktúra výhernej istiny v Eur

Rok 2011**

ČÍSELNÉ LOTÉRIE
INTERNETOVÉ HRY
Internetové stávky TIPKURZ.SK

Abs. 11-10

Relat.% 11/10

77 885 566

78 191 328

-305 762

99,61

105 735 571

103 939 221

1 796 350

101,73

17 590 922

16 002 501

1 588 421

109,93

728 972

298 543

430 429

244,18

17 877 264

13 149 136

4 728 128

135,96

SMS TIPKURZ
OKAMŽITÉ LOTÉRIE

Rok 2010*

* Údaje sú bez povinných dotácií vo výške 1 144 225 eur.
** Údaje sú bez povinných dotácií vo výške 740 207 eur a bez mimoriadnej výhry vo výške 2 000 000 eur

Zo štruktúry vyplatených výhier podľa jednotlivých produktov vyplýva, že v medziročnom porovnaní
najvyšší nárast zaznamenal SMS TIPKURZ, a to o 144,18%. Tento nárast takmer identicky kopíroval aj
nárast tržieb.

V júni roku 2011 padol v hre EUROMILIÓNY jackpot v hodnote 7 782 560,60 eura. Ide o druhú
najvyššiu výhru, akú vo svojej histórii vyplatila Spoločnosť jednému hráčovi. V hre LOTO padlo 18
výhier v prvom poradí, z ktorých 4 mali hodnotu vyššiu ako 1 milión eur a jedna mala hodnotu vyše
2,8 mil. eur. Táto výhra sa umiestnila v historickom rebríčku výhier na deviatom mieste.
Z pohľadu frekvencie výhier I. výherného poradia bola rekordná doplnková hra JOKER. Jackpot v nej
padol až 22-krát. Najvyšší jackpot v hre JOKER mal hodnotu 207 400,98 a rozdelili si ho dvaja hráči.
Najvyššia jokerová výhra, ktorú získal v roku 2011 jeden hráč mala hodnotu 123 883,79 eura.

10 najvyšších výhier v histórii TIPOS-u v Eur
por.

výška výhry

Hra

Rok

stávkové obdobie

LOTO

2009

3. týždeň - nedeľa

2011

23. týždeň – piatok

Košický

1.

11 002 675 €

2.

7 782 561 € EUROMILIÓNY

Kraj
Stávka prijatá cez
herný portál
www.tipos.sk

3.

3 668 810 €

LOTO

2009

44. týždeň - streda

Nitriansky

4.

3 394 035 €

LOTO

2007

46. týždeň - streda

Prešovský

5.

3 359 416 €

LOTO

2007

36. týždeň - streda

Bratislavský

6.

3 014 660 €

LOTO

2009

17.týždeň - nedeľa

Košický

7.

2 997 340 €

LOTO

2005

23.týždeň - nedeľa

Bratislavský

8.

2 835 116 €

LOTO

2007

37.týždeň - nedeľa

Bratislavský

9.

2 831 527 €

LOTO

2011

43.týždeň - nedeľa

Bratislavský

10.

2 533 760 €

LOTO

2008

14.týždeň - nedeľa

Košický
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Obchodní partneri
Obchodná sieť kamenných zberní on line prevádzkovaná našimi obchodnými partnermi –
mandatármi realizovala v roku 2011
celkové ročné tržby zo všetkých Podiel kanálov na ročných tržbách spolu 2011
produktov vo výške 204,708 mil. eur, čo je
takmer 60 % podiel na celkových ročných
132,7 mil.
tržbách
spoločnosti
realizovaných
204,7 mil.
eur
eur
všetkými
tromi
technológiami.
38,8%
59,9%
Medziročne
vzrástli
tržby
spolu
realizované v kamenných zberniach on
4,6 mil. eur
line o 1,4 mil. eur.
1,3%
Z produktových radov najvýraznejší
medziročný nárast v zberniach on line
ZBERŇAMI s terminálmi on line
INTERNETOM
SMS mobilné telefóny
zaznamenali tržby z okamžitých lotérií (+
9,5 mil. eur), tržby lotérií EUROMILIÓNY
(+ 3,8 mil. eur) a KENO 10 (+ 0,6 mil. eur).

Obchodné miesta
1.1. Stavy terminálov a zberní a veľkosť siete
Na konci roku 2011 sme v celej obchodnej sieti kamenných zberní sieti mali spolu 2 464 aktívnych
terminálov. Celá sieť tak medziročne vzrástla o 41 aktívnych terminálov. Súčet týždňov, ktoré
odpracovali všetky aktívne terminály v roku dosiahol hodnotu 127 240.

ku koncu roku ku koncu roku
2011
2010
2 464
2 423
2 420
2 375
1 322
1 288
v priebehu
v priebehu
2011
2010
2 685
2 604
2 639
2 560
1 462
1 423
127 240
124 309

Stavové ukazovatele obchodnej siete zberní
počet aktívnych terminálov
počet aktívnych zberní
počet aktívnych mandatárov
Bilančné ukazovatele obchodnej siete zberní
počet činných terminálov v priebehu roku
počet činných zberní v priebehu roku
počet činných mandatárov v priebehu roku
súčet činných terminálotýždňov spolu v roku

ku koncu
roku 2009
2 195
2 147
1 158
v priebehu
2009
2 405
2 357
1 277
117 519

ku koncu
roku 2008
2 193
2 145
1 160
v priebehu
2008
2 404
2 355
1 305
112 805

2 685

2 604

2 412

2 405

2 195

2 417

2 464

2 423

1 725

1 697

2 128

1 908

1 721

1 490

1 338

1 092

1 118

1 831

1 751

1 462

1 260

1 128

1 452

1 268

1 128

1 320

1 254

1 136

1 169

884

499

659

881

656

499

182 182

2 193

Aj v priebehu roku 2011 pokračovalo rozširovanie siete výstavbou nových zberní v nových
obchodných lokalitách, oproti predchádzajúcemu roku však nižším tempom. Takto sa v roku
zriadilo 158 nových zberní (v roku 2010 až 316), pričom k 134 zberniam došlo vzájomnými
dohodami k zmenám mandatára. Na druhej strane až 117 zberní ukončilo svoju činnosť
odinštalovaním
terminálu
Počty terminálov v celej obchodnej sieti zberni on line SR
z dôvodov straty nájmu k
objektom alebo z dôvodu
Počet aktívnych terminálov ku koncu roku
Počet činných terminálov v priebehu roku
nízkej rentability zo strany
mandatára. Celkovo bolo
v priebehu
roku
2011
aktívnych 2 685 terminálov
v 2 420 zberniach.
Medzi lokality, v ktorých boli
zriadené nové zberne patria napr.
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centrá ako AUPARK Košice a RETRO Bratislava, oproti minulým rokom sa podarilo zvýšiť počet zberní aj
v reťazci LIDL (+ 9 zberní), ale aj v ďalších objektoch TESCO (+7), KAUFLAND (+2), COOP JEDNOTA (+6)
a pod. Na druhej strane sme zriadili nové zberne aj v niektorých obciach pod 2 500 obyvateľov (Bystrany,
Soblahov, Zákopčie, Vinné, Vištuk, Mokrance, Kostolné Kračany, Kútniky a pod.

1.2. Úspešnosť a efektivita terminálov
Pozíciu najlepšieho terminálu v roku si udržala zberňa POŠTA MICHALOVCE 1, Špitálska 1,
Michalovce. Jej tržby oproti roku 2010 narástli o vyše 68 tis. eur (10% rast). Celkovo v rebríčku
najlepších terminálov jednoznačne dominujú terminály Slovenskej pošty vplyvom vysokého rastu
tržieb z predaných stieracích žrebov. Medziročne výrazne zvýšili svoje tržby a postúpili smerom
nahor v rebríčku aj terminály POŠTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1, POŠTA TREBIŠOV 1, POŠTA ČADCA 1
a pod.
V roku 2011 pracovalo celoročne s priemernou tržbou vyššou ako 10 000 € za týždeň 5
terminálov, z toho až 4 pošty. V roku 2010 boli také terminály 4, v roku 2009 až 6.

Rebríček TERMINÁLOV podľa TRŽIEB SPOLU1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

POŠTA MICHALOVCE 1
POŠTA PREŠOV 1
POŠTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1
TABAK-LAND,s.r.o.
POŠTA TREBIŠOV 1
POŠTA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1
ZBERŇA A.B.ZRTV PIEŠŤANY
ZBERŇA TIPOS, DOMINO L&K,
s.r.o.
GECO, s.r.o.
POŠTA ŽILINA 1
POŠTA ČADCA 1
PRESSPOINT, HANDYMAN s.r.o.
ZBERŇA TIPOS, DOMINO L&K,
s.r.o.
ZBERŇA TIPOS, DOMINO L&K,
s.r.o.
ZBERŇA TIPOS, V-TIP,S.R.O.
POŠTA RIMAVSKÁ SOBOTA 1
POŠTA KOŠICE 11
POŠTA KOŠICE 1
ZBERŇA PEVNÁ TRENČÍN
CENTRÁLA SPOLOČNOSTI M+M

Špitálska 1
Masarykova 2
Štefánikovo nám. 7
Toryská 5, v OC GALÉRIA
M.R.Štefánika 1832/3
M. M. Hodžu 3
N.Teslu 25, v OD TESCO
Zvolenská cesta 8, v OD TESCO
Moyzesova ul., v OD KAUFLAND
Sládkovičova 169/14
Nám. slobody 101
Saratovská 28, v OC SARATOV
Einsteinova 1, v OD AUPARK 1
Myslenická 2/B, v OD TESCO,
vo
Fortunecesta 25, v OD TESCO
Panónska
Jánošíkova 1
Humenská 4, Luník VII
Poštová 20
gen. Svobodu 1
Novozámocká 67/2

Michalovce
Prešov
Spišská
Nová
KošiceVes
2
Trebišov
Liptovský
Mikuláš
Piešťany
Banská
Bystrica
Poprad
Žilina
Čadca
Bratislava 4
Bratislava 5
Pezinok
Bratislava 5
Rimavská
Sobota
Košice 2
Košice 1
Trenčín
Nitra

rok 2011
Tržby spolu

Ø tržba

[ €]

€/T a týžd.

693 893
633 974
592 609
536 078
532 789
519 206
514 221
507 902
497 337
481 759
478 041
458 156
457 773
452 215
451 150
449 990
447 629
441 252
440 488
439 755

13 344
12 192
11 396
10 309
10 246
9 985
9 889
9 767
9 564
9 265
9 193
8 811
8 803
8 696
8 676
8 654
8 608
8 486
8 471
8 457

rok 2010
Tržby spolu
[ €]
625 338
541 254
476 121
559 592
424 553
482 427
519 556
555 476
524 042
386 824
302 383
476 902
466 127
432 704
457 538
357 904
430 646
383 298
453 767
272 725

Ø tržba
€/T a týžd.
11 799
10 212
8 983
10 558
8 010
9 102
9 803
10 481
9 888
7 299
5 705
8 998
8 795
8 164
8 633
6 753
8 125
7 232
8 562
5 146

Zvýšenie celkového počtu činných terminálov v roku 2011 a len mierny rast tržieb v sieti zberní on line
mal za následok, že celkové ukazovatele efektivity sa oproti predchádzajúcemu roku prakticky nezmenili a
stagnujú. Priemerná tržba za jeden terminál a jeden aktívny odpracovaný týždeň klesá už tretí rok po sebe
a dosiahla hodnotu 1 542 eur. Počet najefektívnejších terminálov, ktoré dosiahli priemernú týždennú
tržbu vyššiu ako 3 320 € bol 298 (288 v roku 2010), aj to len vplyvom zvýšenia tržieb zo stieracích žrebov
na termináloch pôšt. Počet terminálov v sieti, ktoré dosiahli v roku priemernú tržbu za týždeň vyššiu ako
celoslovenská priemerka bol 883, minulý rok ich bolo 876. Zvýšil sa však počet terminálov s týždennou
priemernou tržbou nižšou ako 330 eur za týždeň z 295 na 343, čo prinieslo vyšší tlak na častejšie
reinštalácie zberní.
1

Všetky údaje o tržbách terminálov a mandatárov sú z ročných báz:
rok 2010 - bilancované obdobie - ucelených 53 kalendárnych týždňov roku 2010 (od 3.1.2010 do 2.1.2011)
rok 2011 - bilancované obdobie - ucelených 52 kalendárnych týždňov roku 2011 (od 3.1.2011 do 1.1.2012)
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1 542 €

1 715 €

1 550 €

1 958 €

1 883 €

1 686 €

1 501 €

1 368 €

1 263 €

1 476 €

1 263 €

1 445 €

1 338 €

1 179 €

915 €

877 €

485 €

414 €

287 €

Priemerná tržba na aktívny terminál a aktívny týždeň
v celej obchodnej sieti zberni on line SR

1.3. Typová štruktúra zberní
Typová štruktúra zberní charakterizovaná podľa hlavnej obchodnej činnosti vykonávanej
mandatárom v príslušnom obchodnom mieste sa za posledné dva roky výrazne nemení. Najviac
terminálov máme lokalizovaných v zberniach
Typová štruktúra zberní 2011
typu reštaurácia (787) s 29%-ným podielom
Reštaurácia a pod.
na celkovom počte v sieti. Pošty majú 17%-ný
Pošta
3%
podiel (469) na celkovom počte terminálov.
Noviny, časopisy, tabak
4%
6%
V zberniach typu noviny, časopisy, tabak bolo
Stávková kancelária
29%
Obchod
lokalizovaných 362 terminálov, v zberniach
10%
Ostatné
stávkových kancelárií 339 terminálov (13%-né
Obchod. dom, super-, hyper-; OC
podiely).
Zberňa ŠK, TJ
13%
Len zberňa TIPOS
V oboch rozhodujúcich typových segmentoch –
Potraviny
17%
13%
na poštách a v predajniach novín, časopisov
Kvetinárstvo
Cestovná kancelária
a tabaku rástol v roku 2011 trhový podiel, ale
Čerpacia stanica
aj absolútna hodnota ročných tržieb. Tržby
Knihkupectvo
realizované na poštách medziročne vzrástli
Cukráreň
o 5,1 mil. eur a tržby v predajniach novín,
časopisov a tabaku o 3,2 mil. eur. Mierny medziročný rast tržieb dosiahli aj zberne lokalizované
v stávkových kanceláriách kurzových stávok. Tržby realizované v reštauráciách klesli medziročne
o 0,9 mil. eur, čím mierne
poklesol aj ich trhový podiel.
Len zberňa Potraviny Kvetinárstvo
Obchod Zberňa ŠK, TJ TIPOS
0,2%
0,5%
Typový segment zberní predaja
5,3%
2,4%
Ostatné7,6%
Tržnica
novín, časopisov a tabaku je
8,7%
0,1%
trvalo najefektívnejší typom
Obchod. dom,
Pošta
našich zberní, keď s 13%-ným
super-,
20,0%
podielom
na
všetkých
hyper-; OC
termináloch realizoval takmer 20
10,7%
% všetkých tržieb.
Stávková
kancelária
10,9%

Reštaurácia a
pod.
13,6%

Noviny,
časopisy,
tabak
19,9%
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2. Obchodní partneri – mandatári
V priebehu roku 2011 vykonávalo mandátne činností spolu 1 461 podnikateľských subjektov (1 423
v roku 2010), z toho 308 právnických podnikateľských osôb, 37 občianskych podnikateľských združení
a 1 116 fyzických podnikateľských osôb.
2.1.

Rebríček rozhodujúcich mandatárov
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Banská Bystrica si v roku 2011 výrazne posilnila pozíciu najväčšieho a
strategicky rozhodujúceho obchodného partnera TIPOS-u v sieti kamenných zberní. Jej celkové
ročné tržby zo všetkých hier a produktov dosiahli historické maximum 40,941 mil. €. Oproti
predchádzajúcemu roku to predstavuje rast o 5,134 mil. €, resp. o 14,34 %. Tieto ročné tržby
Slovenskej pošty priaznivo ovplyvnili tržby2 z predaja stieracích žrebov (+6,37 mil. eur oproti roku
2010).
V rebríčku TOP 30 najväčších mandatárov nedošlo oproti minulému roku k výrazným zmenám
a posunom. Väčšina z nich dosiahla medziročný rast tržieb (LABAŠ s.r.o. o 23 %, MEDIAPRESS
Bratislava spol. s r.o. o 20 %, MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o. o 18 %, BRESMAN, s.r.o. o 18 % a iní).
Medziročne klesli tržby najmä FORMULA plus, s.r.o., GG TABAK a.s., TJ DRUŽBA PIEŠŤANY, KÜRTHY
Attila, Ing. – TABAK.
Rozhodujúci mandatári podľa ročných tržieb spolu 2011

mil. eur

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
GECO, s.r.o.
NIKÉ, spol. s r.o.
MACEGA MILOŠ, Ing. M+M
FORMULA plus, s.r.o.
DOMINO L&K s.r.o.
TOPAS spol. s r.o.
MEDIAPRESS Bratislava spol.…
KAPA DAB, spol. s r.o.
ROYAL PRESS, spol. s r.o.
KAPA-PRESS, spol.s r.o.
D.A. CZVEDLER, spol. s r.o.
LABAŠ s.r.o.
MEDIAPRESS Poprad, spol. s …
HANDYMAN s.r.o.
V-TIP, s.r.o.
GG TABAK a.s.
FORTUNA SK, a.s.
BRESMAN, s.r.o.
ŠK MOTOTURISTA KOŠICE
TJ DRUŽBA PIEŠŤANY
A.B.ZRTV Piešťany
KISS-NED, s.r.o.
KÜRTHY Attila, Ing. - TABAK
A.A.TIP s.r.o.
TOPAS D.A., s.r.o.
SZENTESI Ladislav
ŠK ELTRON KOŠICE
NOVOTNÝ VLADIMÍR
T-PRESS, spol. s r.o.

2.2.

40,94
5,14
4,83
4,32
4,14

8,23

2,34
2,02
1,55
1,52
1,51
1,43
1,42
1,36
1,35
1,34
1,20
1,14
1,10
1,07
1,01
1,00
0,92
0,90
0,89
0,89
0,88
0,87
0,83
0,81

Efektivita mandatárov
Už tradične sú v efektivite obchodnej činnosti mandatárov meranej priemernou týždennou tržbou
na jeden aktívnych terminál najúspešnejšími mandatármi jednotermináloví partneri: Tabak land,
s.r.o. s priemernou tržbou 10 309 eur/terminál a týždeň, PEVNÁ ANNA s 8 471 eur/terminál a
týždeň, TJ LOKOMOTÍVA VRÚTKY 7 380 eur.
Z najväčších TOP 30 mandatárov sú dlhodobo najefektívnejší HANDYMAN s.r.o., GECO, s.r.o., V-TIP,
s.r.o. Najnižšie priemerné tržby na terminál a aktívny týždeň mali už tradične mandatári FORTUNA
SK, a.s., NIKÉ, spol. s r.o. a FORMULA plus, s.r.o.

2 Tržby z predaja okamžitých lotérií (stieracích žrebov) sú v celom materiáli (vrátane grafov) uvádzané ako „brutto tržby“, teda tržby aktivačné, neznížené o tržby za nepredané a vrátené
aktivované žreby.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Rebríček TOP 30 NAJVÄČŠÍCH
MANDATÁROV
podľa ICH PRIEMERNEJ TRŽBY NA
TERMINÁL A TÝŽDEŇ
HANDYMAN s.r.o.
GECO, s.r.o.
V-TIP, s.r.o.
MACEGA MILOŠ, Ing. M+M
NOVOTNÝ VLADIMÍR
A.B.ZRTV Piešťany
DOMINO L&K s.r.o.
ROYAL PRESS, spol. s r.o.
A.A.TIP s.r.o.
ŠK ELTRON KOŠICE
GG TABAK a.s.
MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o.
KÜRTHY Attila, Ing. – TABAK
KISS-NED, s.r.o.
ŠK MOTOTURISTA KOŠICE
D.A. CZVEDLER, spol. s r.o.
KAPA-PRESS, spol.s r.o.
KAPA DAB, spol. s r.o.
TOPAS spol. s r.o.
LABAŠ s.r.o.
TOPAS D.A., s.r.o.
TJ DRUŽBA PIEŠŤANY
BRESMAN, s.r.o.
T-PRESS, spol. s r.o.
SZENTESI Ladislav
SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
MEDIAPRESS Bratislava spol. s r.o.
FORMULA plus, s.r.o.
NIKÉ, spol. s r.o.
FORTUNA SK, a.s.

rok 2011
počet
čin. T
2011

4
35
6
22
4
5
21
8
5
5
7
8
8
6
8
10
11
12
20
13
8
9
11
8
9
469
25
62
107
28

Ø TRŽBA
€/T a
týždeň

6 508
4 587
4 352
4 221
3 968
3 963
3 831
3 663
3 416
3 357
3 298
3 293
3 110
2 958
2 864
2 791
2 743
2 479
2 355
2 249
2 164
2 158
2 016
1 992
1 977
1 681
1 658
1 349
946
807

TRŽBY SPOLU
[ €]

1 353 701
8 231 070
1 343 521
4 828 332
825 344
999 615
4 144 658
1 523 921
888 151
872 757
1 198 013
1 360 453
895 591
922 982
1 073 905
1 434 348
1 508 872
1 546 706
2 337 426
1 424 575
887 473
1 010 092
1 098 357
807 145
879 835
40 940 573
2 023 782
4 318 048
5 143 848
1 141 622

Rok 2010
počet
čin. T

TRŽBY
SPOLU
[ €]

4
1 212 047
33
8 272 453
5
1 384 306
22
4 682 726
4
875 760
4
986 035
17
3 576 197
8
1 442 428
5
872 352
6
962 013
7
1 331 080
7
1 113 937
8
1 239 931
6
908 231
10
1 480 558
9
1 478 455
9
1 262 870
13
1 440 761
13
2 215 026
12
1 097 349
7
820 475
9
1 179 807
9
905 028
7
677 107
8
860 899
460 35 786 591
23
1 610 989
63
4 656 766
103
5 120 978
30
1 171 111

Ø tržba
€/T a
týždeň

6 455
4 757
5 224
4 049
4 131
4 651
4 259
3 402
3 292
3 081
3 656
3 326
3 039
2 856
2 944
3 136
2 891
2 093
3 328
1 917
2 318
2 473
1 987
1 924
2 030
1 471
1 432
1 420
952
766

3. Tržby a okresy SR
Regionálne rozloženie tržieb je dlhodobo závislé od ich aktuálnych ekonomických a sociálnych
ukazovateľov. V krajoch a okresoch s vyššou dôchodkovou úrovňou, vyššími možnosťami príjmov a
nižšou nezamestnanosťou, v okresoch a mestách do ktorých migruje obyvateľstvo za prácou či štúdiom
dosahujeme vyššie tržby. Existuje aj istá miera afinity obyvateľstva k lotériám a hrám, ktorá klesá smerom
z juhu na sever Slovenska.
Celoslovenská priemerná tržba realizovaná v zberniach on line na jedného obyvateľa bola v roku
2011 vo výške 37,59 eur. Vysoko nad tento priemer sme dosiahli tržby v silných okresoch okres Košice I
(73,8 eur/obyv.), okres Bratislava I (73,1 eur/obyv.), okres Bratislava III (65,7 eur/obyv.), ale aj v
okresoch Bratislava Dunajská Streda, Galanta, Piešťany a Košice II. Najslabšími okresmi v tomto
ukazovateli boli, podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch okresy Sobrance (12,8 eur/obyv.), okres
Námestovo (15,4 eur/obyv.), okres Tvrdošín (16 eur/obyv.) a okresy Sabinov, Medzilaborce, Myjava,
Gelnica.
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Priemerné tržby spolu na obyvateľa okresu realizované zberňami on line podľa jednotlivých okresov SR
za rok 2011 zobrazuje nasledujúca mapa.

Priemerná tržba
€/obyv. okresu
od
10
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71

do
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
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ČO ROBÍME
ČÍSELNÉ LOTÉRIE
LOTO
Termín zavedenia : 15. 4. 1957
Stručná charakteristika:
číselná lotéria typu loto 6 zo 49;
žrebovanie výherných čísel 1. a 2. ťahu sa uskutočňuje 2 x 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 výsledky žrebovania pre 1. a 2. ťah hry (dvojstávka) je 0,70 eura (od
1.1.2009 do 15.12.2010 bola cena vkladu vo výške 0,65€, 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);

výherné poradie

počet uhádnutých čísiel

I.
II.
III.
IV.
V.

6
5+1
5
4
3

rozdelenie výhernej istiny
32%
6%
9%
13%
40%

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 r. 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.

LOTO
Vklady v Eur
% podiel na celkových vkladoch

2011

2010

2009

70 892 263

78 644 690

86 609 089

22,63

25,80

28,47
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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 0,35 eura (od 1.1.2009 do 15.12.2010 bola cena vkladu 0,30 eura);
výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny za príslušné stávkové obdobie;
výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé poradia nasledovne:
výherné poradie

počet zhodných koncových čísiel

rozdelenie výhernej istiny

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 €

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.

JOKER
Vklady v Eur
% podiel na celkových vkladoch

2011

2010

2009

6 129 485

6 307 112

5 982 180

1,96

2,07

1,97
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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 eura (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:

výherné poradie

počet uhádnutých čísiel

I.
II.
III.

5
4
3

Rozdelenie výhernej istiny
50% zo zvyšku výhernej istiny
50% zo zvyšku výhernej istiny
pevná výhra vo výške 3,30 €

Jackpot – presúvanie kumulovaných finančných prostriedkov určených na
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.

LOTO 5 z 35
Vklady v Eur
% podiel na celkových vkladoch

2011

2010

2009

2 534 794

2 310 613

2 011 107

0,81

0,76

0,66
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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 1,10 eura (od 1.1.2009 do 17.12.2010 bola cena vkladu 1,00 euro);
výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny za príslušné stávkové obdobie;
výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé poradia nasledovne:

výherné poradie

počet uhádnutých čísiel
Lotové / Powerballové

1.poradie
2.poradie
3.poradie
4.poradie
5.poradie
6.poradie
7.poradie
8.poradie
9.poradie
10.poradie

7+1
7+0
6+1
6+0
5+1
5+0
4+1
4+0
3+1
0+1

Rozdelenie výhernej istiny
18%
4%
4%
5%
5%
5%
7%
13%
16%
23%

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.
od septembra 2011 je garantovaný jackpot vo výške minimálne 1 000 000 eur, dovtedy to
bolo 300 tisíc eur. Výška 1 miliónového garantovaného jackpotu sa vždy navyšuje o časť
aktuálnej výhernej istiny aj v prípade, že jackpot nebude naakumulovaný do garantovanej
výšky z predchádzajúcich stávkových období.

EUROMILIÓNY
Vklady v Eur
% podiel na celkových vkladoch

2011

2010

2009

18 358 483

14 150 257

8 764 102

5,86

4,70

2,88
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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 0,20 eura alebo jeho násobky do maximálnej výšky 4 eurá (od
1.1.2009 do 15.12.2010 bola cena vkladu minimálne 0,15 eura), 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.

Počet tipovaných čísel
Počet
správne
tipovaných
Čísel

10

9

A

B

10

200 000x

500 000x

9

10 000x

8

8

A

B

25 000x

50 000x

125 000x

500x

1 250x

2 000x

7

20x

50x

6

10x

5

3x

7

A

B

5 000x

20 000x

50 000x

200x

500x

400x

25x

20x

50x

9x

3x

6

A

B

1 400x

4 000x

10 000x

40x

140x

100x

9x

4x

19x

1x

6x

5

A

B

300x

600x

2 100X

10x

30x

20x

2x

12x

4

A

B

70X

200x

600x

2x

12X

16x

1x

6X

2x

3

A

B

46x

50x

170x

12x

8x

A

B

33x

16x

66x

2x

22x

4

2x

2x

3

2x

2x

2x

4x

2

2x

2x

2x

3x

5X

5x

7x

1

6x

7x

3x

3x

5X

5x

5x

0

1x

1x

KENO 10
Vklady v Eur
% podiel na celkových vkladoch

1x

1x

2

5x

1

A

B

8x

58x
10x

1x

2011

2010

2009

27 341 675

26 708 338

25 750 912

8,73

8,79

8,47
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A

B

2x

42x

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 eura a jeho násobky do maximálnej výšky vkladu 1,80 eura;
výška výhry je daná kombináciou počtu tipovaných čísel, počtu správne tipovaných čísel a
výškou vkladu.

Počet tipovaných čísel
Počet správne
tipovaných
čísel
7
6
5
4
3
2
1
0

7
3 000x
100x
20x
3x

6

5

700x
30x
5x
2x

200x
25x
2x

4

3

55x
5x
1x

2

23x
2x

1

10x
2x

1x

KLUB KENO
Vklady v Eur
% podiel na celkových vkladoch

2011

2010

2009

27 827 251

28 558 644

28 559 561

8,88

9,40

9,39
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OKAMŽITÉ LOTÉRIE
Rok 2011 je druhým rokom, ktorý môžeme považovať za historicky najúspešnejšie a mimoriadne
priaznivé obdobie pre produktový rad okamžitých lotérií - stieracích žrebov.
V priebehu roku 2011 sme emitovali do obchodnej siete až 15 nových emisií okamžitých lotérií v
celkovom objeme 44,850 mil. žrebov s emitovanou cenou za žreb 0,95 €. Celkový objem hrubých
tržieb dosiahol hodnotu 31 595 540 €, čo znamená 38 738 390 kusov predaných žrebov. V porovnaní
s minulým rokom 2010 sme zaznamenali zvýšenie celkových tržieb dosiahnutých v bloku okamžitých
lotérií o 43,06%, v absolútnom vyjadrení nárast o 9 510 230 €. Z pohľadu počtu predaných žrebov
sme v roku 2011 predali o viac ako 10 mil. kusov oproti roku 2010. Nárast tržieb kopíroval aj výsledky
z pohľadu plánovaných čísel. V roku 2011 sme prekročili plánované tržby o 49,08%.
V roku 2011 sa dôsledkom celkového rastu objemu predaja žrebov ako i postupného posunu
jednotkovej ceny za žreb do vyšších nominálnych hladín zvýšila priemerná realizovaná cena
predaného žrebu z 0,77 € v roku 2010 na 0,82 € v roku 2011.

Prehľad predaja a vyplatených výhier v r. 2011
1 350 000,00
1 300 000,00
1 250 000,00
1 200 000,00
1 150 000,00
1 100 000,00
1 050 000,00
1 000 000,00
950 000,00
900 000,00
850 000,00
800 000,00
750 000,00
700 000,00
650 000,00
600 000,00
550 000,00
500 000,00
450 000,00
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00

Vývoj predaja a vyplatených výhier v €
okamžité lotérie spolu rok 2011

53./1. 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 52.
predaj
vyplatené výhry

týždeň
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Prehľad okamžitých lotérií, ktorých predaj sa realizoval v roku 2011:
Názov okamžitej
lotérie
87 Drahokamy
1001 Pat a Mat

NOVÉ EMISIE

STARÉ EMISIE

Číslo
hry

Nominálna Emisný
cena v € objem v ks

Vklady v € Vklady v ks

Výhry v €

Výhry v
ks

2,00

0,00

0

443,00

149

0,50

1 500,00

3 000

18 957,00

17 194

1002 Prasa v žite
1004 Peňažná horúčka

0,50

21 400,00

42 800

63 532,00

66 352

1,00

169 800,00

169 800

163 045,00

58 722

1005 Pre šťastie
1006 Veselé čísla

0,50

73 700,00

147 400

101 480,50

97 363

1,00

513 450,00

513 450

363 306,00

136 813

1008 Ohnivá 5
1009 Rubín

0,50

820 300,00

1 640 600

576 791,00

433 459

2,00

500 500,00

250 250

420 447,00

86 218

1010 Béčko Céčko
1011 Vianočná lotéria

1,00

784 600,00

784 600

558 250,00

209 735

39 631,00

5 453

2 700,00

900

0,50

9 800 000

4 499 100,00

8 998 200

2 540 677,00 2 426 585

0,50

9 000 000

4 120 200,00

8 240 400

2 293 102,00 2 144 482

1103 Lásky čas
1104 Bankomat

1,00

800 000

729 500,00

729 500

397 032,00

162 797

2,00

2 000 000

1 516 700,00

758 350

841 980,00

158 317

1105 Super prasa v žite
1106 Pat a Mat

1,00

1 000 000

950 600,00

950 600

546 177,00

238 998

0,50

7 000 000

2 955 100,00

5 910 200

1 582 139,00 1 158 223

1,00

2 250 000

2 055 690,00

2 055 690

1 123 734,00

405 809

1101 Prasa v žite
1102 Kominár

1107 Šťastné čísla
1108 Dovolenka snov

3,00

3,00

500 000

1 045 500,00

348 500

594 510,00

93 567

1109 Ohnivá 5
1110 Super prasa v žite

0,50

5 000 000

1 853 800,00

3 707 600

931 139,00

659 687

1,00

1 000 000

797 400,00

797 400

419 287,00

181 384

1111 Bláznivé kocky
1112 Super Prasa v žite

2,00

2 000 000

1 349 700,00

674 850

681 744,00

150 216

1,00

1 000 000

423 400,00

423 400

172 373,00

76 733

1113 Vianočná lotéria
1114 Super Prasa v žite

5,00

1 500 000

5 485 500,00

1 097 100

3 539 675,00

251 242

1,00

1 000 000

278 000,00

278 000

78 298,00

35 104

3,00

1 000 000

647 400,00

215 800

279 630,00

31 798

44 850 000

31 595 540,00

38 738 390

18 327 379,50

9 286 400

1115 Zlato
SPOLU

PRASA V ŽITE #1101
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

3.1.2011 - 3.1.2012
0,50 €
9 800 000 ks

Stručná charakteristika:
v poradí siedma modifikácia stieracieho žrebu Prasa v žite;
stierací žreb v piatich farebných mutáciách;
žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou;
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výšku výhry určujú tri zhodné sumy;
okamžité výhry vo výške 0,50; 1, 3, 5, 15, 30, 50, 100, 1 000 a 5 000€;
žreb s troma symbolmi "prasačej hlavy" získava hlavnú výhru vo výške 5 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,52.
PRASA V ŽITE #1101

2011

Vklady v €

4 499 100,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

14,24

KOMINÁR #1102
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

24.1.2011 - 24.1.2012
0,50 €
9 000 000 ks

Stručná charakteristika:
stierací žreb s motívom symbolu šťastia;
žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou;
výšku výhry určujú tri zhodné symboly;
okamžité výhry vo výške 0,50; 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 5 000€;
hlavná výhra vo výške 5 000€;
bonusový prvok v podobe dvojnásobku výhry;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,61.
KOMINÁR #1102

2011

Vklady v €

4 120 200,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

13,04

LÁSKY ČAS #1103
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

7.2.2011 – 30.6.2011
1,00 €
800 000 ks

Stručná charakteristika:
v poradí štvrtá modifikácia stieracieho žrebu Lásky čas;
príležitostná okamžitá lotéria s dobou predaj 5 mesiacov;
žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou;
výšku výhry určujú 3 rovnaké sumy;
prvok konštantnej výhry vo výške 50 € (symbol srdca);
okamžité výhry vo výške 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 a 10 000 €;
hlavná výhra vo výške 10 000€;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,06.
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LÁSKY ČAS #1103

2011

Vklady v €

729 500,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

2,31

BANKOMAT #1104
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

7.3.2011 – 6.3.2012
2,00 €
2 000 000 ks

Stručná charakteristika:
okamžitá lotéria s motívom peňazí;
stierací žreb obsahuje dve hracie polia zakryté stieracou vrstvou;
v prvej hre výšku výhry určujú dve rovnaké sumy v tom istom rade;
v druhej hre pod názvom ŠANCA má hráč možnosť výhry ďalšieho žrebu;
okamžité výhry sú vo výške 2€ (vo forme žrebu), 5, 10, 15, 20, 40, 50, 100, 250, 500, 1 000 a 20
000 €;
žreb ponúka až 5 šancí na výhru (súbeh výhier na jednom žrebe);
hlavná výhra vo výške 20 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,94.
BANKOMAT #1104

2011

Vklady v €

1 516 700,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

4,80

SUPER PRASA V ŽITE #1105
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

21.3.2011 – 21.3.2012
1,00 €
1 000 000 ks

Stručná charakteristika:
prvá edícia žrebu SUPER Prasa v žite (...na jar) ako „nadstavba“ stieracieho žrebu Prasa v žite;
žreb obsahuje dve hracie polia zakryté stieracou vrstvou;
v prvej hre výšku výhry určujú tri zhodné sumy, pričom žreb s troma symbolmi "prasačej hlavy"
získava hlavnú výhru vo výške 10 000 €;
v druhej hre spočíva princíp hry v hľadaní troch rovnaných symbolov, pričom výhra je konštantná
vo výške 10€;
na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
okamžité výhry sú vo výške 1, 2, 5, 10, 11, 15, 20, 50, 100, 200, 1 000 a 10 000 €;
hlavná výhra je vo výške 10 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,75.
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SUPER PRASA V ŽITE #1105

2011

Vklady v €

950 600,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

3,01

PAT a MAT #1106
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

4.4.2011 – 31.3.2012
0,50 €
7 000 000 ks

Stručná charakteristika:
v poradí druhá modifikácia stieracieho žrebu zo série Pat a Mat;
stierací žreb obsahuje jedno hracie pole;
výšku výhry určujú tri rovnaké sumy;
bonusový prvok v podobe dvojnásobku výhry;
okamžité výhry vo výške 0,50; 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 500 a 5 000 €;
hlavná výhra vo výške 5 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,57.
PAT a MAT #1106

2011

Vklady v €

2 955 100,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

9,35

ŠŤASTNÉ ČÍSLA #1107
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

2.5.2011 – 1.5.2012
1,00 €
2 250 000 ks

Stručná charakteristika:
v poradí tretia tematická modifikácia stieracieho žrebu
s využitím herného princípu hľadania “šťastných“ čísel;
okamžitá lotéria v deviatich farebných, číselných a grafických vyobrazeniach;
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 vo výškach 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50, 100, 150, 1 000 a 10 000 €;
na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
hlavná výhra je vo výške 10 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,49.
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ŠŤASTNÉ ČÍSLA #1107

2011

Vklady v €

2 055 690,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

6,51

DOVOLENKA SNOV #1108
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

30.5.2011 – 14.10.2011
3,00 €
500 000 ks

Stručná charakteristika:
príležitostná okamžitá lotéria s dobou predaja 5 mesiacov;
žreb obsahuje tri hracie polia (tri HRY)zakryté stieracou vrstvou;
princíp hry: Hra 1 – hráč hľadá tri rovnaké symboly v rade, stĺpci alebo diagonálne, Hra 2 – tri
zhodné sumy vyhrávajú, Hra 3 – tri symboly glóbusu vyhrávajú;
okamžité výhry sú vo výškach 3, 5, 10, 20, 30, 50, 150, 500, 1 000 a 35 000 €;
na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
hlavná výhra je vo výške 35 000;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,34.
DOVOLENKA SNOV #1108

2011

Vklady v €

1 045 500,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

3,31

OHNIVÁ 5 #1109
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

15.6.2011 – 14.6.2012
0,50 €
5 000 000 ks

Stručná charakteristika:
okamžitá lotéria s herným princípom piškvorky;
žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou;
princíp hry spočíva v hľadaní troch symbolov päťky (5) v rade, stĺpci alebo diagonálne;
okamžité výhry sú vo výškach 0,50; 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 5 000 €;
hlavná výhra je vo výške 5 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,73.
OHNIVÁ 5 #1109
Vklady v €
% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

2011
1 853 800,00
5,87
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SUPER PRASA V ŽITE #1110
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

30.6.2011 – 29.6.2012
1,00 €
1 000 000 ks

Stručná charakteristika:
druhá edícia žrebu SUPER Prasa v žite (...v lete) ako „nadstavba“ stieracieho žrebu Prasa v žite;
žreb obsahuje dve hracie polia zakryté stieracou vrstvou;
v prvej hre výšku výhry určujú tri zhodné sumy, pričom žreb s troma symbolmi "prasačej hlavy"
získava hlavnú výhru vo výške 10 000 €;
v druhej hre spočíva princíp hry v hľadaní troch rovnaných symbolov, pričom výhra je konštantná
vo výške 10€;
na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
okamžité výhry sú vo výške 1, 2, 5, 10, 11, 15, 20, 50, 100, 200, 1 000 a 10 000 €;
hlavná výhra je vo výške 10 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,75.
SUPER PRASA V ŽITE #1105

2011

Vklady v €

797 400,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

2,52

BLÁZNIVÉ KOCKY #1111
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

1.9.2011 – 31.8.2012
2,00 €
2 000 000 ks

Stručná charakteristika:
okamžitá lotéria s herným princípom simulácie hodu kockou;
žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou;
princíp hry: ak súčet ktoréhokoľvek hodu (Hod 1, 2, 3, 4) je vyšší ako súčet hodu v banke,
výška výhry je uvedená v poli VÝHRA;
na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
okamžité výhry sú vo výškach 2, 4, 10, 20, 40, 80, 150, 500, 1 000 a 20 000 €;
hlavná výhra je vo výške 20 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,63.
BLÁZNIVÉ KOCKY #1111
Vklady v €
% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

2011
1 349 700,00
4,27
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SUPER PRASA V ŽITE #1112
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

12.9.2011 – 11.9.2012
1,00 €
1 000 000 ks

Stručná charakteristika:
tretia edícia žrebu SUPER Prasa v žite (...na jeseň) ako „nadstavba“ stieracieho žrebu Prasa
v žite;
žreb obsahuje dve hracie polia zakryté stieracou vrstvou;
v prvej hre výšku výhry určujú tri zhodné sumy, pričom žreb s troma symbolmi "prasačej hlavy"
získava hlavnú výhru vo výške 10 000 €;
v druhej hre spočíva princíp hry v hľadaní troch rovnaných symbolov, pričom výhra je konštantná
vo výške 10€;
na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
okamžité výhry sú vo výške 1, 2, 5, 10, 11, 15, 20, 50, 100, 200, 1 000 a 10 000 €;
hlavná výhra je vo výške 10 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,75.
SUPER PRASA V ŽITE #1112

2011

Vklady v €

423 400,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

1,34

VIANOČNÁ LOTÉRIA #1113
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

1.10.2011 – 31.12.2011
5,00 €
1 500 000 ks

Stručná charakteristika:
príležitostná okamžitá lotéria pri príležitosti vianočných sviatkov;
stierací žreb v tvare otváracej pohľadnice;
žreb obsahuje 5 integrovaných žrebov s desiatimi hrami zakrytými stieracou vrstvou;
princíp hry: na žrebe sú dva herné princípy – hľadanie troch rovnakých symbolov a hľadanie
troch rovnakých súm;
okamžité výhry sú vo výške 5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1 000, 5 000 a 50 0000 €;
na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
hlavná výhra je vo výške 50 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,00.
VIANOČNÁ LOTÉRIA #1113
Vklady v €
% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

2011
5 485 500,00
17,36
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SUPER PRASA V ŽITE #1114
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

15.11.2011 – 14.11.2012
1,00 €
1 000 000 ks

Stručná charakteristika:
štvrtá edícia žrebu SUPER Prasa v žite (...v zime) ako „nadstavba“ stieracieho žrebu Prasa v žite;
žreb obsahuje dve hracie polia zakryté stieracou vrstvou;
v prvej hre výšku výhry určujú tri zhodné sumy, pričom žreb s troma symbolmi "prasačej hlavy"
získava hlavnú výhru vo výške 10 000 €;
v druhej hre spočíva princíp hry v hľadaní troch rovnaných symbolov, pričom výhra je konštantná
vo výške 10€;
na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
okamžité výhry sú vo výške 1, 2, 5, 10, 11, 15, 20, 50, 100, 200, 1 000 a 10 000 €;
hlavná výhra je vo výške 10 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,75.
SUPER PRASA V ŽITE #1114

2011

Vklady v €

278 000,00

% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

0,88

ZLATO #1115
Obdobie predaja:
Cena žrebu:
Emisný objem:

5.12.2011 – 4.12.2012
3,00 €
1 000 000 ks

Stručná charakteristika:
okamžitá lotéria s motívom drahých kameňov;
žreb obsahuje dve hracie polia
princíp hry: HRA 1 – tri rovnaké symboly vyhrávajú výhru v poli VÝHRA; HRA 2 – tri rovnaké
sumy vyhrávajú;
bonusový prvok v podobe dvojnásobku výhry;
na žrebe je možný súbeh viacerých výhier;
okamžité výhry sú vo výške 3, 7, 15, 30, 50, 100, 150, 300, 1 000 a 35 000 €;
hlavná výhra je vo výške 35 000 €;
pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,30.
ZLATO #1115
Vklady v €
% podiel na vkladoch okamžitých lotérií

2011
647 400,00
2,05
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INTERNETOVÉ HRY
Stručná charakteristika hier:
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;
typy a druhy internetových hier:
a)
b)
c)
d)

internetová hra TIPKURZ.SK
internetové hry e-CASINO
internetové hry e-ZREBY
internetová hra e-BINGO

TIPKURZ.SK
internetová kurzová hra na športové a iné udalosti;
hra bola zavedená vo februári 2005
Vklady a výhry v internetovej hre TIPKURZ.SK:
TIPKURZ.SK

2011

2010

Vklady v Eur

17 860 475,80

19 495 553,50

Výhry v Eur

16 002 500,76

17 590 921,87

89,60

90,23

Podiel na výhre %

e-CASINO

e- KLUB KENO
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 generátorom 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.

40

Počet tipovaných čísel
Počet správne
tipovaných
čísel
7
6
5
4
3
2
1
0

7
3000x
100x
20x
3x

6

5

700x
30x
5x
2x

200x
25x
2x

4

3

55x
5x
1x

2

23x
2x

1

10x
2x

1x

Vklady a výhry v internetovej hre e-KLUB KENO:
e-KLUB KENO

2010

2011

Vklady v Eur

341 884,73

427 454,10

Výhry v Eur

208 045,50

261 651,90

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:
Internetová RULETA

2010

2011

Vklady v Eur

66 733 699,00

70 982 853,50

Výhry v Eur

65 161 851,50

69 388 060,50

Internetový BLACKJACK
Stručná charakteristika:
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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 BLACKJACK

2010

2011

Vklady v Eur

16 457 268,00

16 451 120,75

Výhry v Eur

15 913 691,50

15 926 064,25

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 pokrovom 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:
Internetový POKER

2010

2011

Vklady v Eur

11 234 304,00

4 735 757,00

Výhry v Eur

10 897 541,00

4 570 328,00

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;
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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 3-valcový a 5-valcový výherný
prístroj

2010

2011

Vklady v Eur

393 458,50

345 831,00

Výhry v Eur

297 289,50

258 081,50

Internetová hra e-Texas Hold´em 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 prevádzkovateľ si
uplatňuje poplatok zo získanej výhry.

e-Multipoker

2010

2011

Vklady v Eur

10 896 345,32

12 971 060,31

Výhry v Eur

10 664 916,31

12 697 703,34

Internetová hra e-MultiRuleta
Stručná charakteristika:
hra bola zavedená v septembri 2010;
druh hry ruleta, umožňujúci hrať na hracom stole dvom, ale aj viacerým hráčom proti sebe,
hráči si môžu vyberať hrací stôl, prisadnúť si k otvorenému stolu alebo si otvoriť vlastný hrací
stôl;
výhry sa riadia podľa štandardnej štruktúry ruletových výhier.
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Multiruleta

2010

2011

Vklady v Eur

338 643,00

1 495 266,50

Výhry v Eur

322 202,00

1 462 010,50

Internetová hra e-Texas Hold´em Poker Turnaje
Stručná charakteristika:
hra bola zavedená v júni 2011;
špecifický druh kartovej hry poker, pri ktorej hráč pri registrácii vkladá do spoločného banku
stanovený poplatok (neplatí pri freerolle – vstup je zdarma). Celkový bank sa prerozdeľuje
podľa vopred stanoveného kľúča na základe konečného umiestnenia hráča v turnaji.
Hráč je pred začiatkom turnaja náhodným spôsobom umiestnený k jednému zo stolov
turnaja;
Každý hráč dostane pri štarte turnaja rovnaký obnos žetónov;
Štruktúra povinných stávok (žetónov) a registračný poplatok prevádzkovateľovi sú úvedené v
definícii turnaja;
Samotná hra sa riadi pravidlami No-Limit Texas Hold’em Poker;
Riadenie hry a presádzanie hráčov pri stoloch zabezpečuje systém.

e-Texas Hold´em Poker Turnaje

2011

Vklady v Eur

105 118,80

Výhry v Eur

94 747,20

Internetová hra e-MultiBlackjack
Stručná charakteristika:
hra bola zavedená v januári 2011;
druh hry blackjack, s možnosťou hry 1 až 4 hráčov pri jednom hracom stole. Internetová hra
so štandardnými medzinárodnými pravidlami platnými pre klasický blackjack;
hráči si môžu vyberať hrací stôl, prisadnúť si k otvorenému stolu alebo si otvoriť vlastný hrací
stôl;
výherné úrovne sú násobkami vkladu podľa štandardnej Blackjackovej matice.
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e-MultiBlackjack

2011

Vklady v Eur

410 821,25

Výhry v Eur

398 290,75

Internetová hra e-MultiPoker single
Stručná charakteristika:
hra bola zavedená v januári 2011;
druh hry poker, umožňujúci hrať na hracom stole 1 až 4 hráčom;
hráči si môžu vyberať hrací stôl, prisadnúť si k otvorenému stolu alebo si otvoriť vlastný hrací
stôl (líšia sa v minimálnej a maximálnej hodnote stávky, maximálnom počte hráčov pri stole a
hodnote počiatočného vkladu do hry);
výherné úrovne sú násobkami vkladu podľa štandardnej pokrovej matice.

e-MultiPoker single

2011

Vklady v Eur

63 363,50

Výhry v Eur

58 119,00

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;
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maximálna výhra je 15 Eur.
Zlaté kopýtko

2010

2011

Vklady v Eur

109 032,90

162 168,30

Výhry v Eur

98 333,85

145 730,75

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.

Oslík otras sa

2010

2011

Vklady v Eur

85 854,60

106 525,50

Výhry v Eur

77 759,90

95 978,50

Truhlica pokladov

Cena žrebu:

0,65 Eur

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

2010

2011

Vklady v Eur

191 811,75

111 372,95

Výhry v Eur

171 517,85

100 582,20

eBéčko Céčko

Cena žrebu:

1,00 Eur

Stručná charakteristika:
internetová hra, ktorá predstavuje simuláciu klasických žrebov v elektronickom prostredí;
elektronický stierací žreb má 6 symbolov, tri zhodné symboly určujú výhru;
maximálna výhra je 33 Eur.
eBéčko Céčko

2011

Vklady v Eur

115 748,00

Výhry v Eur

104 548,00

Veselá dúha

Cena žrebu:

0,50 Eur

Stručná charakteristika:
internetová hra, ktorá predstavuje simuláciu klasických žrebov v elektronickom prostredí;
elektronický stierací žreb má 6 symbolov, tri zhodné symboly určujú výhru;
maximálna výhra je 35 Eur.
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Veselá dúha

2011

Vklady v Eur

6 691,50

Výhry v Eur

5 953,00

Šťastný slon

Cena žrebu:

1,00 Eur

Stručná charakteristika:
internetová hra, ktorá predstavuje simuláciu klasických žrebov v elektronickom prostredí;
elektronický stierací žreb má 6 symbolov, tri zhodné symboly určujú výhru;
maximálna výhra je 50 Eur.
Šťastný slon

2011

Vklady v Eur

1 192,00

Výhry v Eur

990,00

Bláznivá Rely

Cena žrebu:

2,00 Eur

Stručná charakteristika:
internetová hra, ktorá predstavuje simuláciu klasických žrebov v elektronickom prostredí;
elektronický stierací žreb má 6 symbolov, tri zhodné symboly určujú výhru;
maximálna výhra je 100 Eur.
Šťastný slon

2011

Vklady v Eur

6 814,00

Výhry v Eur

6 164,00
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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

e-BINGO

2010

2011

Vklady v Eur

154 308,05

196 428,05

Výhry v Eur

126 072,24

160 568,06

KURZOVÉ STÁVKY CEZ SMS
TIPKURZSMS
Kurzové stávky sú prevádzkované výlučne prostredníctvom krátkych textových správ (SMS);
do kurzových stávok sa účastník prihlasuje a registruje prostredníctvom svojej SIM karty,
hráč uhrádza vklady do kurzových stávok prostredníctvom svojho telekomunikačného účtu
u príslušného mobilného operátora;
finančné prostriedky si hráč prevádza z na osobný bankový účet alebo osobným
vyzdvihnutím v sídle prevádzkovateľa;
produkt bol vytvorený špeciálne pre tipovanie výsledkov Majstrovstiev sveta vo futbale 2010
a bol spustený v júni 2010 pod obchodným názvom TIPKURZSMS

TIPKURZSMS

2010

2011

Vklady v Eur

397 414,50

882 384,5

Výhry v Eur

298 542,57

730 962,86
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NELOTÉRIOVÉ PRODUKTY
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., poskytovala v roku 2011 svojím zákazníkom okrem
hazardných hier aj nasledovné nelotériové produkty a služby. Pri predaji a poskytovaní daných
produktov a služieb Spoločnosť využívala svoje technické a technologické možnosti a svoju obchodnú
sieť.

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 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:
EASY
Hodnota dobitia kreditu
spolu Eur
Počet dobití v ks
Priemerná hodnota
dobitia Eur/ks

2011

2010

2009

17 240 738

20 418 963

24 792 702

1 599 432

2 009 823

2 816 331

10,78

10,16

8,80
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Obnova PRIMA kreditu
Termín zavedenia:

12. 9. 2005

Charakteristika produktu:
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.

PRIMA
Hodnota dobitia kreditu
spolu Eur
Počet dobití v ks
Priemerná hodnota
dobitia Eur/ks

2011

2010

2009

10 476 859

12 269 956

14 708 302

1 062 262

1 257 640

1 519 951

9,86

9,76

9,68
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TIPOSTICKET
Termín zavedenia:

1. 3. 2011

Charakteristika produktu:
služba umožňuje predaj vstupeniek na športové a kultúrne podujatia;
predaj vstupeniek je realizovaný:
a) priamo prostredníctvom terminálov na obchodných miestach TIPOS-u hotovostnou
platbou,
b) rezerváciou na www.tiposticket.sk a hotovostnou platbou na obchodných miestach
TIPOS-u,
c) rezerváciou a bezhotovostnou platbou na www.tiposticket.sk;
každá vstupenka je chránená proti úmyselnému zneužitiu jedinečným číselným kódom;

TIPOSTICKET
Hodnota tržieb spolu Eur
Počet predaných
vstupeniek v ks
Priemerná hodnota
vstupenky Eur/ks

2011
122 896
14 579
8,43
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AKO PRACUJEME S ĽUĎMI

Spoločnosť TIPOS k 31. decembru 2011 zamestnávala 115 zamestnancov. V medziročnom porovnaní
k 31. decembru 2010 bol stav zamestnancov 107.
Priemerný vek zamestnancov za rok 2011 bol 42 rokov.
V roku 2011 z celkového počtu zamestnancov bolo na konci roka 53 žien a 62 mužov.
V roku 2010 spoločnosť zamestnávala k 31. decembru 2010 50 žien a 57 mužov.
V priebehu roku 2011 do pracovného pomeru nastúpilo 13 nových zamestnancov.
Pracovný pomer do 31. decembra 2011 ukončilo 5 zamestnancov.
Z celkového počtu zamestnancov boli 3 ženy na rodičovskej dovolenke; 1 žena na materskej
dovolenke.
Vzdelávanie:
V roku 2011, rovnako, ako v predchádzajúcom roku, spoločnosť pokračovala v podpore rastu
kvalifikácie svojich zamestnancov.
Na vzdelávanie spoločnosť v roku 2011 vynaložila sumu 69 328,61 €.
Boli organizované
povinné zákonné vzdelávania
odborné školenia, semináre
jazykové kurzy
prednášky, kurzy najmä v ekonomickej oblasti pri zmene legislatívy

Sociálna politika:
V rámci sociálnej politiky spoločnosť postupovala podľa schváleného rozpočtu sociálneho fondu
na rok 2011. Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu bolo v roku 2011 vo výške 31 946,41 €.
Prostriedky zo sociálneho fondu boli čerpané na:
príspevky na stravovanie zamestnancov
príspevky na pitný režim v letných mesiacoch
príspevky pri príležitosti mimoriadnych životných udalostí
vstupenky na kultúru a šport

V oblasti starostlivosti o zamestnancov boli , okrem sociálneho fondu, vyplatené ďalšie prostriedky
z nákladov spoločnosti vo výške 146 612,35 € na :
doplnkové dôchodkové sporenie
stravovanie zamestnancov
pracovnú zdravotnú službu a ochranu zdravia zamestnancov
preventívnu zdravotnú starostlivosť pre zamestnancov vykonávajúcich nočnú prácu
preventívnu zdravotnú starostlivosť pre ostatných zamestnancov
pitný režim
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SNAŽÍME SA HRAŤ ZODPOVEDNE
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. sa zaviazala prevádzkovať svoje hry bezpečne a s ohľadom
na rizikové skupiny, s cieľom vylúčiť možné negatívne dopady na spoločnosť. Našim cieľom je, aby
hry boli pre hráčov atraktívne a prinášali im radosť. Zároveň sa TIPOS snaží o udržanie bezpečného
hráčskeho prostredia a minimalizáciu negatívnych vplyvov na hráčov súvisiacich s hraním hazardných
hier. Zodpovedné hranie tak prestavuje moderný trend uplatňovania takých nástrojov, ktoré
vytvárajú zdravé hráčske prostrediu bez závislosti a patologického nadmerného hrania.
TIPOS je riadnym členom Európskej asociácie lotériových a stávkových spoločností (EL) a Svetovej
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 problematike bol v máji 2009 TIPOS-u
udelený prvý stupeň medzinárodného certifikátu Zodpovedného hrania a následne v júli 2010 po
splnení podmienok aj druhý stupeň (certifikát udelila WLA).

TIPOS spolupracuje na programoch zameraných na ochranu hráčov a na projektoch podporujúcich
zodpovedné hranie. Spoločnosť sa zaviazala informovať hráčov o zásadách zodpovedného hrania, o
možných rizikách spojených s hazardnými hrami a zaviazala 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 TIPOS-u 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 pravidelne vzdeláva
a informuje aj všetkých svojich obchodných partnerov. Na webovej stránke www.tipos.sk boli
vykonané úpravy, ktoré poskytnú hráčovi podrobný prehľad o všetkých transakciách vykonaných na
jeho hráčskom konte, hráči majú možnosť vyplniť dva typy testov posudzujúcich ich mieru
zodpovedného hrania a tiež sa prijali opatrenia na ochranu neplnoletých a rizikových hráčov.
Od roku 2007 spoločnosť TIPOS aktívne spolupracuje s občianskym združením Združenie 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.
TIPOS ako národná lotériová spoločnosť tak popri cieľoch ohľadom dosahovania čo najlepších
ekonomických výsledkov dbá aj na sociálne a celospoločenského dopady svojej činnosti a snaží sa byť
lídrom na našom trhu hazardných hier v oblasti zodpovedného hrania.
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ČO PRE VÁS PLÁNUJEME DO BUDÚCNOSTI /
ZÁMERY A CIELE NA ROK 2012
Od januára 2012 sú záznamy z televíznych žrebovaní lotériových hier LOTO, JOKER, EUROMILIÓNY,
KENO 10 a LOTO 5 z 35 a informácie o výsledkoch žrebovaní vysielané na televíznych staniciach
Markíza a na TV DOMA. Od presunu na najsledovanejšiu televíznu stanicu si TIPOS sľubuje okrem
vyššej informovanosti o výsledkoch žrebovania aj zvýšenie počtu hráčov a fanúšikov našich hier.
V roku 2012 chceme získať bezpečnostný certifikát Svetovej lotériovej asociácie – WLA. V podstate sa
jedná o normu o bezpečnostnom štandarde, ktorú WLA vypracovala na základe normy riadení
bezpečnostných rizík ISO 27001. Bezpečnosť je kľúčovým elementom pre fungovanie lotériovej
spoločnosti. TIPOS dlhodobo pracuje s najvyšším stupňom bezpečnosti. Preto sme sa rozhodli túto
skutočnosť aj formálne potvrdiť tým, že sa budeme uchádzať o Certikát bezpečnosti WLA Security
standards. Získanie tohto certifikátu otvára TIPOSu cestu na zapojenie sa do potenciálnych
nadnárodných lotériových projektov.
Keďže sa nám v roku 2010 podarilo od WLA získať II. stupeň certifikátu Zodpovedného hrania
za pozitívny prístup k problematike zodpovedného hrania, plánujeme v roku 2012 získať aj certifikát
EL Zodpovedného hrania od Európskej lotériovej (EL) asociácie. Ak sa nám to podarí, budeme sa
môcť v budúcnosti zapojiť sa do spoločných projektov v rámci EL.
Významnou plánovanou zmenou bude aj redizajn internetovej herne TIPOS-u. Novou herňou chceme
byť ústretovejší k našim hráčom. Herný portál bude spĺňať všetky kritériá bezpečnosti pre finančné
transakcie ako aj pre ochranu osobných údajov hráčov. Očakávame, že takto vynovená herňa si získa
viac priaznivcov a hráči nebudú musieť vyhľadávať zahraničné internetové herne.
V oblasti číselných lotérií plánuje TIPOS viaceré inovácie za účelom zatraktívnenia číselných hier pre
hráčov. V najpopulárnejšej hre LOTO opäť plánujeme spustiť prémiovú hru o zaujímavú sumu peňazí.
Podstatnou zmenou pri tejte prémiovej hre bude zjednodušenie podmienok v prospech hráčov
a postupné narastanie prémiovej sumy. V ďalšej obľúbenej lotovej hre - LOTO 5 z 35 plánujeme zvýšiť
týždennú frekvenciu žrebovania na dve a tiež zaviesť možnosť tipovať doplnkovú hru JOKER.
Pri okamžitých lotériách chceme pokračovať v nastúpenom trende z posledných rokov a postupne
zvyšovať záujem našich hráčov o tento segment hier. Aj v roku 2012 plánujeme emitovať viaceré
populárne emisie, ktorých predaj dosiahol aj v predchádzajúcich rokoch výborné hodnoty. Po šiestich
rokoch vraciame opäť na trh hru BINGO, tentoraz vo forme stieracieho žrebu. Pre hráčov žrebových
emisií pripravujeme tiež zaujímavú novinku – žreb s licencovaným formátom NHL a novou
atraktívnou vecnou výhrou.
Tiež máme záujem na zvýšení objemu predaja vstupeniek na športové, kultúrne a spoločenské
podujatia prostredníctvom našej služby TIPOSTICKET. Nie je to síce kľúčový prvok v našej ponuke
služieb, ale má obrovský potenciál, keďže na Slovensku je skoro 2500 obchodných miest spoločnosti
TIPOS. To znamená, že všade, kde si môžete podať stávku na niektorú z lotérií TIPOS-u, si môžete
kúpiť aj vstupenku na podujatie z našej ponuky.
TIPOS musí stále dbať na pevnom ukotvení svojej značky v povedomí hráčov a priaznivcov lotériových
hier. Uvedomujeme si dôležitosť marketingovej stratégie, čo sa týka dizajnu a vonkajších znakov
našich obchodných miest. Preto chceme v blízkej budúcnosti zmodernizovať a zjednotiť firemné
interiérové i exteriérové prvky na našich obchodných miestach. Hráč musí ľahko identifikovať
obchodné miesto TIPOS-u a v ňom sa musí vedieť rýchlo zorientovať, aby uzatváranie stávok mal čo
najpohodlnejšie.
V roku 2012 by sme chceli uskutočniť dlho plánované presťahovanie firmy do nových, prenajatých
priestorov. TIPOS by mal v budúcnosti sídliť v priestoroch, ktoré by zjednotili všetky oddelenia
lotériovej spoločnosti. V súčasnosti má totiž centrála TIPOS-u v Bratislave svoje pracoviská v troch
rôznych budovách. Spojenie celej prevádzky by pre budúcnosť malo priniesť nielen úsporný, ale
hlavne pracovno-zamestnanecký efekt.
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KDE NÁS NÁJDETE
Kontakty
Výročná správa spoločnosti TIPOS za rok 2011 je určená pre akcionára spoločnosti, obchodných
partnerov, zamestnancov, širokú hráčsku odbornú i laickú verejnosť. V prípade záujmu si môžete
pozrieť a stiahnuť aktuálnu výročnú správu i výročné 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:
Fax:
e-mail:
internet:
wap:

+421/2/59 41 91 11
+421/2/54 79 15 76
tipos@tipos.sk
www.tipos.sk
wap.tipos.sk

TIPOS INFOLINKA: 18 177, 18 277
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