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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA A GENERÁLNEHO RIADITEĽA 

 

Spoločnosť TIPOS zaznamenala aj v roku 2017 pozitívne hospodárske výsledky. Veľmi ma teší, že 

celkové výnosy Spoločnosti dosiahli v roku 2017 výšku viac ako 451,1 milióna EUR, čo predstavuje 

nárast o viac ako 4 % v porovnaní s rokom 2016. Výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok 2017 pred 

odpočítaním odvodov z prevádzkovania hazardných hier a zdanením predstavuje zisk viac ako 52,4 

milióna EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení predstavuje zisk vo výške viac ako 9,3 milióna EUR. 

Spoločnosť za rok 2017 odviedla do štátneho rozpočtu odvody z prevádzkovania hazardných hier vo 

výške skoro  40,5 milióna EUR a mimoriadny protipovodňový odvod viac ako dva milióny EUR. 

Aj rok 2017 bol pre spoločnosť TIPOS rokom plným výziev. Hneď začiatkom roka, v januári, sme 

pristúpili k zásadnej zmene nášho kľúčového a hráčsky najobľúbenejšieho produktu, a to číselnej 

lotérie LOTO. Podstatou zmeny bolo priniesť hráčovi hodnotu, ktorá uspokojí jeho potreby 

a očakávania, ako aj zabezpečí hráčsky príťažlivejšiu ponuku. Lotéria bola obohatená aj o prémiové 

žrebovania, ktoré boli vyhlásené v štyroch obdobiach v priebehu roka a v ktorých mohli hráči vyhrať 

zaujímavé finančné výhry alebo výhru v podobe automobilu.  

Európska číselná lotéria Eurojackpot sa u Slovákov tešila mimoriadnej obľube aj v roku 2017. V apríli  

sa napríklad Jackpot vyšplhal až na výšku 86 miliónov EUR.  

Spoločnosť TIPOS počas celého roka 2017 uvádzala do predaja viaceré novinky v oblasti okamžitých 

lotérií - Sny na dosah, 100 000 EUR, modifikované verzie žrebov s tematikou drahých kameňov 

Drahokamy 7 a Drahokamy 9, ako aj tradičné stieracie žreby Prasa v žite, Super Prasa v žite a Mega 

Prasa v žite, ktoré sa tešia obľube hráčov už od roku 2006, či žreb Renta s netradičnou formou 

vyplácania hlavnej výhry v podobe mesačných splátok po dobu niekoľkých rokov, alebo okamžitú 

lotériu Dni šťastia či mimoriadne obľúbenú Vianočnú lotériu.  

Koncom roka 2017, v novembri, spoločnosť TIPOS odštartovala predaj stieracích žrebov Veľký balík s 

doplnkovou TV hrou. Veľký balík je televízna zábavno-súťažná hra, ktorá sa vysiela na televízii JOJ 

v pravidelných týždenných intervaloch a hlavná výhra predstavuje 250 000 EUR.  

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, bola aj v roku 2017 partnerom Slovenského olympijského 

výboru a Slovenského olympijského tímu. Finančne sme podporovali našich najlepších športovcov, 

ktorí robili a robia Slovensku dobré meno nielen doma, ale aj v zahraničí. Finančne sme podporili aj 

viaceré sociálne, kultúrne či vzdelanostné projekty. Aj vďaka pomoci spoločnosti TIPOS sa v roku 

2017 do projektu Zober loptu, nie drogy zapojilo približne 13 000 detí a mladých ľudí z celého 

Slovenska. Projekt priniesol za celé roky svojej existencie viac ako 70 000 mladým ľuďom možnosť 

športovať, zažívať radosť z pohybu a zábavu do takmer 120 miest po celom Slovensku. A to aj vďaka 

podpore spoločnosti TIPOS. 

Čo sa týka oblasti ľudských zdrojov, s radosťou môžem skonštatovať, že sme personálne veľmi 

stabilnou spoločnosťou, pričom nezaznamenávame, na rozdiel od iných zamestnávateľov, fluktuáciu 

zamestnancov. 

 

Ing. Ján Barczi, 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.             

  



5 
 

O SPOLOČNOSTI  
 
Obchodný názov:   TIPOS, národná  lotériová spoločnosť, a. s.,   

Sídlo:    Brečtanová 1,  830 07 Bratislava 37,  

IČO:    31 340 822  

zapísaná  v  obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B  

(ďalej  tiež  „Spoločnosť“ alebo „spoločnosť TIPOS“).  

 

Spoločnosť TIPOS prevádzkuje štátnu lotériu, ktorú tvoria číselné lotérie, lotériu dokladov o prijatí 

tržby vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou a hazardné hry prevádzkované 

prostredníctvom internetu, okamžité lotérie a ďalšie lotérie a  stávkové hry podľa   zákona   č. 

171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11. decembra 1992 a vznikla 

zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 28. januára 1993.   

 

 

Valné zhromaždenie  

Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky  v súlade s ustanovením § 52 ods. 1 zákona   č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Predstavenstvo  

Štatutárnym orgánom Spoločnosti je predstavenstvo. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo 

všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť 

Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi 

alebo stanovami Spoločnosti  vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.  

Členovia predstavenstva: 

 

•      Ing. Ján Barczi - predseda predstavenstva   

•      Ing. Katarína Melasová – podpredsedníčka predstavenstva do 16. októbra 2017 

•      Mgr. Martin Bohoš – člen predstavenstva 

•      Mgr. PhDr. Štefan Jaška – člen predstavenstva 

•      Ing. Peter Remiáš – člen predstavenstva 

•      Ing. Marek Jány – člen predstavenstva 

•      Mgr. Tomáš Szabo – člen predstavenstva do 31. augusta 2017 

•      Mgr. Radoslav Oliver Košík – člen predstavenstva 

 

 

 

Dozorná rada  

Najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti je dozorná rada. Dohliada na výkon pôsobnosti 

predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti.  O výsledkoch informuje valné 

zhromaždenie Spoločnosti. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Jaška&MENO=Štefan&SID=0&T=f0&R=1
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Remiáš&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=1
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Členovia dozornej rady: 

•      Mgr. Tomáš Szabo - predseda dozornej rady 

•      JUDr. Marián Valko – predseda dozornej rady do 3. septembra 2017 

•      Ing. Radko Kuruc , PhD. - podpredseda dozornej rady      

•      Ing. Vladimír Štric - člen dozornej rady  

•      Ing. Ján Štefanek - člen dozornej rady  

•      Ing. Lenka Havlovičová – členka dozornej rady  

•      Ing. Albín Kotian – člen dozornej rady 

•      JUDr. Peter Matta – člen dozornej rady 

•      Ing. Mgr. Pavol Kolenčík, PhD. – člen dozornej rady 

•      Ing. Martin Lokša – člen dozornej rady 

 

 

Generálny riaditeľ  

Generálny riaditeľ je výkonným orgánom Spoločnosti, riadi Spoločnosť v rozsahu vyplývajúcom mu 

z písomného poverenia predstavenstva a z organizačného poriadku Spoločnosti. Funkciu generálneho 

riaditeľa vykonáva predseda predstavenstva. 

 

• Ing. Ján Barczi – generálny riaditeľ  
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ROK 2017 V ČÍSLACH 

 

 Tržby z hazardných hier 449 368 957 EUR  

 

Náklady na výhry 334 475 732 EUR 

 

Odvody z prevádzkovania hazardných hier do štátneho rozpočtu 40 498 782 EUR   

 

Mimoriadny protipovodňový odvod 2 004 000 EUR 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI V ROKU 2017 

 

Po intenzívnej príprave zbierania a spracovávania dát, realizácii prieskumov trhu na národnej ako 

i medzinárodnej úrovni pristúpila v januári roku 2017 Spoločnosť k zásadnej zmene svojho kľúčového 

produktu číselnej lotérie LOTO. Podstatou zmeny bolo priniesť hráčovi hodnotu, ktorá uspokojí jeho 

potreby a očakávania, zabezpečí hráčsky príťažlivejšiu ponuku, ktorá je nevyhnutná pre udržanie 

stabilnej hráčskej základne. Zmeny, ktoré boli implementované s účinnosťou od 4. januára, boli 

obohatené aj o prémiové žrebovanie, ktoré boli vyhlásené v štyroch obdobia v priebehu roka. Hráči 

v nich mohli bezpodmienečne vyhrať ďalšie finančné výhry alebo výhru v podobe atraktívneho 

automobilu.  

V prvom štvrťroku 2017 boli uvedené do predaja už tradičné stieracie žreby Prasa v žite, Super Prasa 

v žite a Mega Prasa v žite, ktoré sa tešia obľube hráčov už od roku 2006. Okrem toho Spoločnosť 

ponúkla svojim fanúšikom dva úplne nové tituly Sny na dosah s hlavnou výhrou 200 tisíc EUR 

a stierací žreb 100 000 EUR s rovnakou výškou hlavnej výhry ako jeho samotný názov.  

V apríli sa Jackpot v číselnej lotérii Eurojackpot vyšplhal až na výšku 86 miliónov EUR. Slováci tak mali 

opäť možnosť hrať o závratné výhry.  

Na prelome mesiacov máj a jún bola zvýšená cena za jeden tip v číselnej lotérii LOTO 5 z 35. Celkové 

výsledky roku 2017 ukázali viac ako 22%-ný medziročný rast v časti výnosov a takmer 17%-né 

zvýšenie priemerných týždenných vkladov.  

V rámci okamžitých lotérií vydala spoločnosť TIPOS v druhom štvrťroku 2017 päť nových emisií 

stieracích žrebov. Ďalšia variácia obľúbeného stieracieho žrebu Renta s netradičnou formou 

vyplácania hlavnej výhry v podobe mesačných splátok po dobu niekoľkých rokov už neodmysliteľne 

patrí do portfólia žrebov prevádzkovaných Spoločnosťou. Uviedli sme na trh aj modifikované verzie 

žrebov s tematikou drahých kameňov s rozdielnym nominálom – Drahokamy 7 (3 EUR) a Drahokamy 

9 (5 EUR). Obidva stieracie žreby sú už niekoľko rokov v povedomí hráčov a zaujali tak stabilné miesto 

v portfóliu žrebových produktov.  

V septembri bolo ukončené prevádzkovanie hry TV ŠANCA, ktorá bola súčasťou lotériovej hry 

Národná bločková lotéria. Spoločnosť sa súčasne pripravovala na zavedenie novej formy televízneho 

žrebovania aj pre hráčov Národnej bločkovej lotérie, ktorú plánuje predstaviť začiatkom roka 2018. 

V novembri Spoločnosť odštartovala predaj stieracích žrebov Veľký balík. Ide o dlhodobo 

pripravovaný projekt okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou. Veľký balík je televízna zábavno-

súťažná hra, ktorá  vychádza z licencovaného formátu s originálnym názvom Deal or no deal. Jej 

vysielanie je plánované v programovej službe televízie JOJ v pravidelných týždenných intervaloch. 

Jednou z hlavných podmienok účasti v televíznej hre je žreb s troma symbolmi TV. V televíznej hre sa 

hrá sa o hlavnú výhru vo výške 250 tisíc EUR. Žreb má nominálnu hodnotu 3 EUR.  

Začiatok októbra sa už tradične spája so začiatkom predaja jedného z najobľúbenejších stieracích 

žrebov Vianočnej lotérie, ktorá opätovne nesklamala svojich fanúšikov. Žreb založený na princípe 

adventu ponúkal hlavnú výhru vo výške 100 tisíc EUR. Žreby Vianočnej lotérie vzhľadom na svoju 

povahu a obdobie predaja patria medzi prémiové produkty v portfóliu žrebov TIPOS-u. Každoročne sú 
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podporované reklamnou kampaňou, ktorá je plánovaná od polovice novembra. Objem predaných 

žrebov prekročil očakávania Spoločnosti a právom mu patrí prívlastok najdynamickejšieho a súčasne 

najúspešnejšieho produktu spomedzi stieracích žrebov TIPOS.  
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POHĽAD DO BUDÚCNOSTI 

 

Spoločnosť TIPOS v roku 2017 opätovne potvrdila svoju pozíciu v oblasti lotériových a  stávkových 

hier, ako ich kvalitného a efektívneho prevádzkovateľa v Slovenskej republike. Cieľom Spoločnosti je 

aj naďalej zodpovedne vytvárať a poskytovať atraktívne hráčske prostredie pre lotérie a stávkové hry 

na Slovensku. 

V oblasti hazardných hier prostredníctvom internetu sa spoločnosť TIPOS bude zameriavať na 

významné rozširovanie portfólia hier. Neustále rozširovanie ponuky kasínových hier, obľúbené 

vernostné a bonusové programy podporené reklamou majú kontinuálne budovať povedomie 

o najkomplexnejšej slovenskej internetovej herni a zabrániť cezhraničnému hraniu. Do portfólia hier 

sa úspešne zaradil produkt SMS žreby, ktorý rozšíril ponuku hier umožňujúcich okamžitý zážitok z hry 

a výhry, kdekoľvek sa bude hráč nachádzať. Významným komunikačným nástrojom, s cieľom budovať 

a zabávať slovenskú hráčsku komunitu, budú v roku 2018 okrem obľúbenej Facebook - fanúšikovskej 

stránky TIPOS a eTipos aj rozširovanie ponuky aplikácií pre smart telefóny. 

V oblasti číselných lotérií sa Spoločnosť bude snažiť udržať jasný pozicioning jednotlivých 

prevádzkovaných číselných lotérií, aby si vzájomne nekonkurovali a súčasne obohatiť hry formou 

vyhlásených prémiových alebo príležitostných žrebovaní, v ktorých bude možné vyhrať dodatočné 

finančné výhry alebo atraktívne vecné výhry.  

V  oblasti stieracích žrebov plánuje spoločnosť TIPOS neustále reagovať na konkurenčné prostredie, 

v ktorom sa nachádza, a to zlepšovaním kvality a atraktivity žrebov a zefektívnením distribučných 

kanálov s ohľadom na rozširovanie ponuky a dostupnosti žrebov zákazníkovi. Aj v roku 2018 

Spoločnosť plánuje emitovať niekoľko osvedčených stieracích žrebov ako je nepochybne skupina 

žrebov s tematikou Prasa v žite, ktoré budú tematicky zamerané na nadchádzajúce Zimné olympijské 

hry v juhokórejskom Pjongčangu, ale pripravuje i niekoľko noviniek. Na záver roka 2018 sa hráči môžu 

už tradične tešiť na stále viac populárnu Vianočnú lotériu.  

Spoločnosť rozvíja aj nový komunikačný nástroj TIPOS TV s cieľom zlepšiť informovanosť 

o produktoch Spoločnosti, ako aj o príspevku spoločnosti TIPOS v oblasti spoločenskej zodpovednosti 

– táto komunikačná platforma by sa mala stať významným nástrojom na priblíženie sa verejnosti.  

Významným faktorom pre ovplyvnenie tržieb na rok 2018 je plánované pokračovanie v projekte 

Osobitných obchodných podmienok, ktoré pre rok 2018 sú nastavené pre zvýšený počet mandatárov 

s plánovaným zásahom 58% celkových tržieb Spoločnosti v online sieti kamenných zberní.  

Z pohľadu mandátnych vzťahov a počtu online zberní plánuje spoločnosť TIPOS v roku 2018 prekročiť 

hranicu 2600 zberní a  naďalej zvyšovať dostupnosť svojich produktov vyššou penetráciou zberní na 

území Slovenskej republiky. 

Celkové výnosy v roku 2018 plánuje spoločnosť na úrovni 416 229 873 EUR. Výsledok hospodárenia 

pred odvodmi je naplánovaný vo výške 42 067 092 EUR. Pokles hodnoty výnosov v roku 2018 je 

dôsledkom plánovaného zníženia vkladov do hazardných hier prostredníctvom internetu kvôli 

nutnosti úplnej registrácie hráčov. 
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OSTATNÉ INFORMÁCIE 

 

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja neboli vynaložené. 

 

Informácie o obstarávaní vlastných akcií, dlhopisov, obchodných podielov a akcií, dlhopisov 
a obchodných podielov ovládajúcej osoby: 

Spoločnosť v roku 2017 neobstarala žiadne akcie, dlhopisy ani obchodné podiely. 

 

Organizačná zložka v zahraničí 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

Rozdelenie zisku za bežný rok 2017 

Ku dňu zostavenia výročnej správy štatutárny orgán nenavrhol rozdelenie zisku za rok 2017. 

 

Životné prostredie 

Spoločnosť TIPOS sa v roku 2012 zapojila do systému zhodnocovania odpadov z obalov a zhodnocuje 

plastové a papierové odpady z obalov v priemere 30 ton ročne, čím sa snaží pozitívne vplývať na 

životné prostredie a tento zámer plánuje dodržať aj v roku 2018. 

 

Podmienený majetok 

Dňa 19. novembra 2008 Spoločnosť uzavrela Dohodu o urovnaní a o prevode know-how uzatvorenú 

so spoločnosťou LEMIKON LIMITED. Spoločnosť však spochybňuje platnosť dotknutej dohody 

a obrátila sa na súd so žalobou o vyslovenie neplatnosti zmluvy. Pretože plnenie poskytnuté 

z neplatného právneho úkonu, alebo z právneho dôvodu, ktorý odpadol, je bezdôvodné obohatenie, 

považuje spoločnosť peňažnú sumu vo výške 400 000 000 Sk, čo predstavuje 13 277 567,55 EUR za 

svoju pohľadávku voči spoločnosti LEMIKON LIMITED. K uvedenej istine prináležia úroky z omeškania 

v celkovej výške 10% p. a. z tejto sumy od dňa 3. februára 2009 až do zaplatenia.  

Pojednávanie vytýčené na 22.03.2017 bolo odročené z dôvodu na strane členky senátu. Ďalšie 

pojednávanie sa konalo dňa 4.10.2017, na ktorom boli formulované právne stanoviská sporových 

strán; súd následne pojednávanie odročil na deň 13.12.2017 o 09.30 hod. z dôvodu predloženia 

zhrnutia svojich návrhov a vyjadrenia sa k dokazovaniu a k právnej stránke veci podľa § 182 Civilného 

sporového poriadku. 

Pojednávanie vytýčené na 13.12.2017 bolo na základe žiadosti spoločnosti TIPOS zrušené a súd vyzval 

spoločnosť TIPOS, aby si v lehote do 31. januára 2018 zvolila advokáta a upovedomením zo dňa 
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8.12.2017 zároveň odročil pojednávanie na neurčito. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nebolo 

súdne konanie ukončené. Nakoľko ide o neistú pohľadávku, Spoločnosť o nej neúčtovala. 

Podmienené záväzky 

Spoločnosť je žalovanou stranou v prebiehajúcom súdnom spore („súdny spor“), kde žalobcom sú 

spoločnosti FIVE X, a.s. v prvom rade a LEMIKON LIMITED v druhom rade. Súdny spor je vedený vo 

veci o zdržania sa nekalosúťažného konania, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia a 

poskytnutie primeraného zadosťučinenia. Súdny spor je v súčasnosti vedený na Krajskom súde 

v Bratislave ako súde prvej inštancie. V rámci súdneho konania sa uskutočnilo dňa 29.06.2016 súdne 

pojednávanie, na ktorom boli zhrnuté právne záväzné stanoviská Najvyššieho súdu SR a Ústavného 

súdu SR a zo strany účastníkov konania došlo k vyjadreniam k návrhom na ďalšie dokazovanie 

v intenciách rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. V priebehu roka 2016 išlo o jediné 

súdne pojednávanie v tejto právnej veci. 

Vo veci neoprávneného užívania označení ŠPORTKA, ŠANCA a MATES nie je možné spoľahlivo určiť 

hodnotu prípadného plnenia. Žalovaná náhrada škody z titulu neoprávneného používania ochranných 

známok ŠPORTKA, ŠANCA a MATES za obdobie od 1. januára 1996 do 30. septembra 2002 vo výške 

14 122 409,21 EUR (425 451 700,- Sk po prepočte konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR) a 

prislúchajúcich úrokov z omeškania predstavuje podľa názoru Spoločnosti nadhodnotené plnenie, 

ktoré vychádza z aritmetického priemeru znaleckých posudkov predložených žalobcom, s ktorými sa 

súdy prvého a druhého stupňa stotožnili bez toho aby sa vysporiadali s expertíznym posúdením 

predloženým Spoločnosťou a právnou argumentáciou vo vzťahu k znaleckým posudkom žalobcu, 

ktorú naopak ÚS SR považoval za závažnú. Táto skutočnosť bola implicitne potvrdená aj rozhodnutím 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky („NS SR“)  z 19. marca 2015, ktorý vec v rozsahu zrušenia vrátil 

na opätovné prerokovanie Krajskému súdu v Bratislave. Pokiaľ by sa preukázalo, že Spoločnosť 

neoprávnene používala ochranné známky ŠPORTKA, ŠANCA a MATES, bola by podľa expertízneho 

posúdenia vypracovaného na žiadosť Spoločnosti a právnej argumentácie, ktorá je súčasťou súdneho 

spisu, prípadná náhrada škody výrazne nižšia. 

Spoločnosť je však presvedčená, že sa nedopustila neoprávneného používania ochranných známok a 

know-how, záväzok preto považuje za podmienený a k 31.decembru 2017 nezaúčtovala žiadnu 

rezervu.   
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI 

A O STAVE MAJETKU 

 

FINANČNÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2017 

Celkové výnosy Spoločnosti dosiahli v roku 2017 výšku 451 110 768 EUR, čo znamená nárast výnosov 
o 4,36 % v porovnaní s rokom 2016, ako aj nárast o 0,25 % v porovnaní s plánom pre rok 2017. 

Sumárne  výnosy z prevádzkovania hazardných hier v roku 2017  predstavujú  až  99,61 % z celkových 

výnosov Spoločnosti. V absolútnom vyjadrení dosiahli výšku 449 368 957 EUR, čo predstavuje 

zvýšenie o 18 654 197 EUR v medziročnom porovnaní s rokom 2016. 

 
Na výnosoch z prevádzkovania hazardných hier sa podieľali: 

 štátna lotéria sumou 388 262 131 EUR,    

 okamžité lotérie sumou 60 080 439 EUR,  

 SMS žreby sumou 797 156 EUR, 

 stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkované prostredníctvom SMS sumou 229 231 EUR. 

 

Výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok 2017 pred odpočítaním odvodov z prevádzkovania 

hazardných hier a zdanením predstavuje zisk 52 416 301 EUR. Po zohľadnení pripočítateľných 

a odpočítateľných položiek Spoločnosť vykazuje základ dane vo výške 12 603 409 EUR, z ktorého 

vyčíslila daň z príjmov právnických osôb vo výške 2 646 715 EUR. Daň z úrokov je vo výške 984 EUR. 

Spoločnosť za rok 2017 vykazuje výsledok hospodárenia po zdanení zisk vo výške 9 318 215 EUR.  

Náklady Spoločnosti pred vyčíslením dane z príjmu boli vo výške 439 193 249 EUR. V absolútnom 

vyjadrení oproti skutočnosti roku 2016 ide o zvýšenie nákladov o 20 844 911 EUR. Na tomto zvýšení 

sa podieľali predovšetkým priame náklady súvisiace s nárastom celkových tržieb z prevádzkovania 

hazardných hier. 

Náklady na výhry z prevádzkovania hazardných hier spolu boli vo výške 334 475 732 EUR.   

Na nákladoch na výhry z prevádzkovania hazardných hier sa podieľali: 

 štátna lotéria sumou 296 660 505 EUR, 

 okamžité lotérie sumou 37 008 773 EUR,  

 stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkované prostredníctvom SMS sumou 167 593 EUR, 

 SMS žreby sumou 638 861 EUR, 

 Propagačné súťaže sumou 1 590 EUR. 

 

Významnou  nákladovou  položkou  sú zákonné odvody z prevádzkovania hazardných hier. 

Spoločnosť odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na všeobecne prospešné účely 

40 498 782 EUR, čo je medziročný nárast v porovnaní s rokom 2016 v hodnote 1 897 365 EUR. Ide 

o najvyššiu hodnotu celkových dosiahnutých odvodov od založenia Spoločnosti.  
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Na odvodoch z prevádzkovania hazardných hier sa podieľali: 

 štátna lotéria sumou 35 523 856 EUR, 

 okamžité lotérie sumou 4 929 513 EUR, 

 SMS žreby sumou 31 659 EUR,  

 stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkované prostredníctvom SMS sumou 13 754 EUR. 

Ďalšie náklady, ktoré bezprostredne súvisia s  prevádzkovaním hazardných hier, sú náklady 

na centrálne systémy zahŕňajúce platby za služby spoločnosti IGT Global Solutions Corporation 

a IGT Global Services Limited organizačná zložka za ON-LINE spracovanie údajov, platby za 

spracovanie údajov internetovej herne a odmeny predajným miestam, ktoré prijímajú vklady 

a vyplácajú výhry. Tieto náklady za rok 2017 predstavujú sumu 34 700 847 EUR s podielom 7,9 % na 

celkových nákladoch Spoločnosti. 

Finančná situácia Spoločnosti je priaznivá. Spoločnosť plnila všetky odvodové povinnosti voči štátu 

z titulu odvodov z hazardných hier, mimoriadneho odvodu na povodne, 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. 

V roku 2017 nedošlo k žiadnemu prevodu majetku Spoločnosti, ktorý by podľa osobitných predpisov 

alebo stanov Spoločnosti podliehal predchádzajúcemu súhlasu valného zhromaždenia alebo dozornej 

rady. 

Vlastné imanie v priebehu roka 2017 v porovnaní s rokom 2016 sa celkovo znížilo o 1 445 145 EUR, 

zvýšilo sa  o výsledok hospodárenia bežného obdobia vo výške 9 318 215 EUR a na základe 

rozhodnutia o rozdelení zisku roku 2016 sa znížilo o vyplatené dividendy Ministerstvu financií 

Slovenskej republiky vo výške 8 000 000  EUR. Ďalej sa znížilo o čerpanie fondu na podporu 

a zabezpečenie hazardných hier vo výške 2 340 359 EUR, o vyplatené podiely zamestnancom, 

tantiémy členom štatutárneho orgánu  a dozornej rady v celkovej sume  323 000 EUR a o prídel 

do sociálneho fondu vo výške 100 000 EUR. Vlastné imanie vykazuje k 31. decembru 2017 celkovú 

hodnotu 15 435 213 EUR. 

Záväzky Spoločnosti (vrátane rezerv) sa zvýšili  o 676 614 EUR. Neuhradená suma mimoriadneho 

odvodu predstavuje 5 972 000 EUR, z toho dlhodobý záväzok predstavuje sumu 3 968 000 EUR. 

V roku 2017 bol mimoriadny odvod uhradený vo výške 2 004 000 EUR. 
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TERMINÁLOVÉ POKRYTIE SLOVENSKA 

 

V priebehu roka 2017 spoločnosť TIPOS pokračovala v rozširovaní terminálovej siete do všetkých 

typov obchodných miest s cieľom viac sa priblížiť k hráčom a zlepšiť dostupnosť svojich produktov 

a to predovšetkým s prihliadnutím na mandátnu sieť pozostávajúcu z kľúčových mandatárov, 

predovšetkým Slovenskej pošty.  

Spoločnosť TIPOS nadviazala v roku 2017 na  úspešne rozbehnuté činnosti z rokov 2015 a 2016. Je to 

predovšetkým segmentácia mandatárov podľa rozbehnutého modelu A + B + C = kľúčoví mandatári, 

D = Ostatní mandatári. /A = TOP4, B = TOP5-10, C = TOP11-30/. Tento model segmentácie sa javí ako 

úspešný s plynulou nadväznosťou na intenzitu komunikácie s jednotlivými mandatármi, vrátane 

poskytovania dát pre správne vyhodnocovanie obchodných postupov a taktík pre neustále 

zvyšovanie objemu predaja. Kľúčoví mandatári v predchádzajúcich rokoch dosahovali neustále 

zvyšovanie objemu tržieb, a ich podiel na celkových  tržbách v online sieti plánujeme pre rok 2018 

na úrovni 69%. 

Významným faktorom pre udržanie a zvyšovanie tržieb pre rok 2017 bolo pokračovanie v projekte 

Osobitných obchodných podmienok, ktoré v danom roku priniesli u mandatárov v A segmente nárast 

tržieb o 10,34%.  

Nezanedbateľnou činnosťou v podpore predaja sú už štandardne realizované obchodno-motivačné 

návštevy. V roku 2017 spoločnosť TIPOS plynule pokračovala v týchto návštevách na zberniach 

Kľúčových mandatárov a aj Ostatných mandatárov a celkovo bolo zrealizovaných viac ako 10 000 

obchodno-motivačných návštev. 

Významnou činnosťou finalizovanou v závere roku 2017 bolo zosúladenie s legislatívou Slovenskej 

republiky pri online zberniach umiestnených v priestoroch herní, či už z pohľadu uzatvárania zmlúv 

s tým súvisiacich, prípadne umiestňovania označovacích prvkov. 

 

 

STAVOVÉ A BILANČNÉ UKAZOVATELE OBCHODNEJ SIETE – POROVNANIE ROKOV 

Stavové ukazovatele obchodnej siete zberní 
online  

stav k 31.12.2017 stav k 31.12.2016 

počet aktívnych terminálov* 2 506 2 510 

počet aktívnych zberní 2 464 2 468 

počet aktívnych obchodných partnerov 1 170 1 176 

*vrátane neobchodných terminálov lokalizovaných na OSA Pošta, a.s., centrálach partnerov a v  centrále spoločnosti TIPOS 
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Bilančné ukazovatele obchodnej siete zberní 
online  

v priebehu roka  
2017 

v priebehu roka 
2016 

počet činných terminálov v priebehu roka* 2 683 2 951 

počet činných zberní v priebehu roka 2 636 2 900 

počet činných mandatárov v priebehu roka 1 261 1 324 

*vrátane neobchodných terminálov lokalizovaných na OSA Pošta, a.s., centrálach partnerov a v centrále spoločnosti  TIPOS 

 

V  roku 2017 spolupracovalo so spoločnosťou TIPOS celkom 1 255 mandatárov a 6 komisionárov. 

Najväčšie zastúpenie medzi obchodnými partnermi mali fyzické osoby – podnikatelia  (896), 

nasledovaní právnickými osobami (362).  

Obchodných partnerov – komisionárov sme v roku 2017 evidovali celkom v počte 6 (podnikateľská 

forma – FO). Komisonálny predaj žrebov spoločnosť TIPOS realizuje centralizovane prostredníctvom 

centrálneho terminálu v sídle spoločnosti. 

Podnikateľská forma 
(Mandatári + Komisionári) 

Počet 
subjektov 

Počet 
činných 

terminálov 

Percentuálny 
podiel na 
celkovom počte 
činných terminálov 

Tržba spolu  
(zberne on line + 
komisionálny 
predaj) 

FO - FYZICKÁ OSOBA 896 1 062 39,58% 67 448 320,00 

PO - PRÁVNICKÁ OSOBA 362 1 614 60,16% 156 896 763,10 

ZDR - TELOVÝCHOVNÉ 
JEDNOTY, KLUBY a ZDRUŽENIA 

3 7 0,26% 455 557,10 

SPOLU MANDÁTNE 
A KOMISIONÁLNE ČINNOSTI 

1 261 2 683 
 

224 800 640,20 
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PRODUKTY SPOLOČNOSTI 

ČÍSELNÉ LOTÉRIE  

Číselné lotérie sú jedným z kľúčových zdrojov príjmov Spoločnosti a súčasne najvýznamnejším 
prispievateľom odvodov do štátneho rozpočtu.  

V roku 2017 dosiahla herná istina číselných lotérií hodnotu 165 688 846 EUR. V medziročnom 

porovnaní zaznamenala rast na úrovni 3,83%, v absolútnom vyjadrení prekročila medziročné hodnoty 

o viac ako 6 miliónov EUR. Produktové portfólio číselných lotérií roku 2017 bolo oproti roku 2016 

nezmenené. Spoločnosť prevádzkovala číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, Eurojackpot, Euromilióny, 

KENO 10 a KLUB KENO a súčasne doplnkové hry k týmto lotériám ako JOKER, Eurojackpot JOKER, 

Euromilióny JOKER a KENO JOKER.  Z pohľadu rebríčka úspešnosti jednotlivých číselných lotérií 

prvenstvo si historicky drží hra LOTO s viac ako 30% podielom nasledovaná hrou Eurojackpot, ktorá 

bola do portfólia číselných lotérií Spoločnosti zavedená začiatkom októbra 2015. Tretiu a štvrtú 

pozíciu zaujali kenové hry v poradí KLUB KENO s takmer 15% podielom a KENO 10, ktorého podiel 

predstavuje 12,5%.  Nasledujú číselné lotérie Euromilióny (9%), ktorú Spoločnosť prevádzkuje od 

roku 2004 a hra LOTO 5 z 35 so 4,5% podielom na celkových výnosoch z číselných lotérií. Najvyšší, 

3,7% podiel z doplnkových hier zaznamenala hra JOKER ku číselnej lotérii LOTO a LOTO 5 z 35 

a Eurojackpot JOKER so svojimi 2,6%. Ostatné doplnkové hry Euromilióny JOKER a KENO JOKER si 

rovnomerne delia spoločný 1,5% podiel na výnosoch z číselných lotérií.  

Najbežnejší a najviac využívaný spôsob uzatvorenia stávky pri číselných lotériách a teda logicky 

aj najvyšší podiel na celkových výnosoch má objem stávok uzatvorených v kamenných zberniach. 

V posledných rokoch však naša Spoločnosť zaznamenáva medziročný rast objemu výnosov zo stávok 

uzatvorených modernejšími a nepochybne pre Spoločnosť významnými technologickými kanálmi ako 

je internet či tipovanie prostredníctvom SMS alebo mobilnej aplikácie.    

Rok 2017 bol zameraný na rekonštrukciu a zatraktívnenie najstaršej a súčasne najtradičnejšej číselnej 

lotérii LOTO. V tejto hre sa v januári 2017 zrealizovalo niekoľko významných zmien vnútornej 

štruktúry, ktorých cieľom bolo zabezpečiť hráčsky príťažlivejšiu ponuku, ktorá je nevyhnutná pre 

udržanie stabilnej hráčskej základne a následného pozitívneho vnímania hry. Zmeny v podobe 

dynamickejšieho a rýchlejšie rastúceho Jackpotu, pridanie výherných kategórii, ktorých zámerom 

bolo zlepšenie pravdepodobnosti a frekvencie výhry a tým zintenzívnenie resp. posilnenie výherného 

zážitku hráča, priniesli očakávaný výsledok. Objem výnosov hry LOTO v roku 2017 vzrástol o viac ako 

7% oproti roku 2016.   

Hra Eurojackpot a Eurojackpot JOKER sa definívne etablovala v portfóliu hier Spoločnosti o čom 

svedčí aj kontinuálny medziročný rast výnosov od začiatku jej prevádzkovania až po súčasnosť.    

Číselná lotéria LOTO 5 z 35 má svojich pravidelných a lojálnych hráčov. Na prelome mesiacov máj 

a jún bola zvýšená cena za jeden tip. Výsledky roku 2017 potvrdili správnosť cenovej stratégie, hra 

zapísala viac ako 22% medziročný rast v časti výnosov, v absolútnom vyjadrení bol objem výnosov 

v ročnom vyjadrení prekročený o viac ako 1,3 milióna EUR.  

V hre Euromilóny sme v závere roka 2016 zaviedli doplnkovú hru Euromilióny JOKER, ktorá do 

celkových výnosov prispela čiastkou viac ako 1,2 milióna EUR a podieľala sa 8% na vkladoch číselnej 
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lotérie Euromilióny. V druhom polroku 2017, kedy sa Jackpot v hre Euromilióny dostal cez hranicu 

3 miliónov EUR sme zaznamenali 8,5% rast priemerných týždenných vkladov. V celkovom ročnom 

objeme sme dosiahli 5% rast v medziročnom porovnaní.   

V hre KENO 10 zaznamenávame niekoľkoročný pokles objemu vkladov. Výsledky roku 2017 nám 

priniesli pokles vo výnosovej časti o viac ako 1,5 milióna EUR v medziročnom porovnaní. Naopak, hre 

KLUB KENO sa darí, v medziročnom vyjadrení narástla o 0,73%. Jej týždenné vklady sa pohybovali na 

porovnateľnej úrovni roku 2016.    

 

LOTO   

TRŽBY ZA ROK 2017: 56 292 488 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017: 27 215 599 EUR 

Tri najvyššie výhry v hre LOTO v roku 2017: 

3 499 264,74 EUR - 5.3.2017 stávka uzatvorená v zberni on line  

1.483.678,90 EUR - 2.8.2017 stávka uzatvorená v zberni on line 

1 102 405,00 EUR - 10.12.2017  stávka uzatvorená v zberni on line 

 

Eurojackpot  

TRŽBY ZA ROK 2017:    28 935 374 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017:   14 232 190 EUR 

Tri najvyššie výhry v hre Eurojackpot v roku 2017: 

299 394,50 EUR -  výhra v 2. poradí, 30.6.2017 

108 851,00 EUR  - dve výhry v 3. poradí, 9.6.2017 

86 999,50 EUR  - výhra v 3. poradí, 14.4.2017 

 

Eurojackpot JOKER  

 TRŽBY ZA ROK 2017:     4 305 057 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017:      2 001 316 EUR 

V roku 2017 bolo vyplatených deväť výhier v I. poradí, každá vo výške 50 000,00 EUR.  
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KENO 10 

TRŽBY ZA ROK 2017: 20 570 195 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017: 9 898 421 EUR 

Tri najvyššie výhry v hre KENO 10  v roku 2017: 

150 000,00 EUR - výhra dosiahnutá 12.1.2017 s výhernou úrovňou 10/10 - B (10 tipovaných a 10 

uhádnutých čísel) pri vklade 0,30 EUR, stávka uzatvorená v zberni on line. 

108 000,00 EUR - výhra dosiahnutá 10.7.2017 s výhernou úrovňou 8/8 A s vkladom 5,40 EUR, stávka 

uzatvorená v zberni on line. 

60 000,00 EUR -  výhra dosiahnutá 8.9.2017s výhernou úrovňou 10/9 B s vkladom 2,40 EUR, stávka 

uzatvorená v zberni on line. 

 

KLUB KENO 

TRŽBY ZA ROK 2017: 24 597 898 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017: 14 410 201 EUR 

Najvyššia výhra v hre KLUB KENO  v roku 2017 bola dosiahnutá 20.4.2017 vo výške 8 400,00 EUR 

s výhernou úrovňou 6/6  a s vyžrebovanou stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK (5x) ; 

dve výhry po 7 200,00 EUR – výhry boli dosiahnuté 7.10. a 4.12.2017, obidve s výhernou úrovňou 7/7 

a s vyžrebovanou stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK (2x a 1x); 

a jedna výhra vo výške 6 000,00 EUR dosiahnutá 20.4.2017 s výhernou úrovňou 7/7 a 

s vyžrebovanou stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK (5x).  

 

EUROMILIÓNY 

TRŽBY ZA ROK 2017: 15 224 822 EUR             

VÝHRY ZA ROK 2017:   7 456 876 EUR 

V uplynulom roku nebola dosiahnutá Jackpotová výhra.  

 

EUROMILIÓNY JOKER 

TRŽBY ZA ROK 2017:   1 287 685 EUR              

VÝHRY ZA ROK 2017:   620 077 EUR 

V roku 2017 bolo dosiahnutých šesť výhier v I. poradí, každá vo výške 20 000,00 EUR.  
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JOKER 

TRŽBY ZA ROK 2017: 6 130 325 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017: 2 830 314 EUR 

Tri najvyššie výhry v doplnkovej hre JOKER v roku 2017: 

332 221,10 EUR  výhra dosiahnutá 5.4.2017, stávka uzatvorená prostredníctvom internetu; 

188 590,10  EUR výhra dosiahnutá 12.11.2017, stávka uzatvorená prostredníctvom internetu; 

151 928,30 EUR  výhra dosiahnutá 28.5.2017, stávka uzatvorená v zberni on line.  

 

LOTO 5 z 35 

TRŽBY ZA ROK 2017: 7 250 844 EUR          

VÝHRY ZA ROK 2017: 3 739 334 EUR 

Tri najvyššie výhry v hre LOTO 5 z 35 v roku 2017: 

114 682,96 EUR  výhra dosiahnutá 23.7.2017, stávka uzatvorená prostredníctvom internetu;  

105 583,46 EUR  výhra dosiahnutá 15.3.2017, stávka uzatvorená v zberni on line; 

87 496,04 EUR  výhra dosiahnutá 6.9.2017,stávka uzatvorená v zberni on line. 

 

KENO JOKER  

TRŽBY ZA ROK 2017:  1 092 494 EUR       

VÝHRY ZA ROK 2017:    537 849 EUR   

Tri Jackpotové výhry v doplnkovej hre KENO JOKER v roku 2017: 

70 393,00 EUR výhra dosiahnutá 31.3.2017, stávka uzatvorená v zberni on line; 

18 840,75 EUR výhra dosiahnutá 12.6.2017, stávka uzatvorená v zberni on line; 

18 761,20 EUR výhra dosiahnutá 21.8.2017, stávka uzatvorená v zberni on line. 

 

OKAMŽITÉ LOTÉRIE 

TRŽBY ZA ROK 2017: 60 080 439 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017: 37 008 773 EUR 

Počas roka 2017 sme uviedli do predaja 26  nových emisií okamžitých lotérií. Portfólio okamžitých 

lotérií pozostávalo zo stieracích žrebov s rozmanitou tematikou, s rôznymi hernými mechanizmami 
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ako aj v rôznych nominálnych hodnotách. Predaných bolo viac ako 40 miliónov kusov žrebov 

v celkovom objeme brutto výnosov 62 343 651 EUR. Podiel spätných príjmov, tzn. nepredaných a 

vrátených žrebov bol na úrovni 3,64% z brutto tržieb okamžitých lotérií. Čisté výnosy, resp. objem 

predaja očistený o vrátené nepredané žreby teda vykázal hodnotu 60 073 977 EUR. Reálny payout, 

tzn. podiel celkového objemu vyplatených výhier z netto tržieb dosiahol 61,6%. V medziročnom 

porovnaní stúpol netto predaj o viac ako 12,8%, pričom realizovaná cena predaného žrebu oscilovala 

na úrovni 1,50 EUR.  

V segmente okamžitých lotérií funguje spoločnosť TIPOS v konkurenčnom prostredí. Aj toto je 

dôvodom na pravidelnú analýzu svojich produktov, trhové príležitosti ako aj silné a slabé stránky.  

Zámerom Spoločnosti je zachovať rastúci trend predaja tohto segmentu uvádzaním atraktívnej 

a pestrej ponuky žrebových produktov podporenou motivačnými programami pre mandatárov v celej 

predajnej sieti.  

Prehľad okamžitých lotérií predávaných v roku 2017: 

Emisie vydané pred rokom 2017: 

Rok vydania emisie Názov Cena 

2015 Drahokamy 1520 3,00 

2016 Vianočná lotéria 1621 5,00 

2016 Prasa v žite 1601 0,50 

2016 Super Prasa v žite 1602 1,00 

2016 Mega Prasa v žite 1603 2,00 

2016 O kvapku bohatší 1604 1,00 

2016 Znamenia 1605 2,00 

2016 Pirátsky poklad 5,00 

2016 Správna trefa 1607 3,00 

2016 Sejf 1608 5,00 

2016 Sejf Premium 1609 10,00 

2016 Znamenia 1617 2,00 

2016 Renta 1610 2,00 

2016 Bingo 1611 3,00 

2016 Šťastie 1612 1,00 

2016 Strom želaní 1613 3,00 

2016 5x 1614 2,00 

2016 10x1615 5,00 

2016 Šťastné čísla Plus jeden deň 1,00 

2016 Čierna perla 5,00 

2016 Tiposkrížovka 1619 3,00 

2016 Písmeno, písmeno, písmeno 1620 2,00 

2016 Luxus 10,00 

2016 Zlatá baňa 1623 3,00 
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Emisie vydané v roku 2017: 

Rok vydania emisie Názov Cena 

2017 Vianočná lotéria 1722 5,00 

2017 Prasa v žite 1701 0,50 

2017 Super Prasa v žite 1702 1,00 

2017 Mega Prasa v žite 1703 2,00 

2017 Pirátsky poklad 1704 5,00 

2017 Lásky kvet 2,00 

2017 Ja milujem Slovensko 1,00 

2017 Šťastná zhoda 3,00 

2017 100 000 EUR 5,00 

2017 Sny na dosah 10,00 

2017 Renta 1710 2,00 

2017 Drahokamy 7 3,00 

2017 Drahokamy 9 5,00 

2017 Dni šťastia 1,00 

2017 Cherry bingo 3,00 

2017 Veľký balík 3,00 

2017 5x 1716 2,00 

2017 10x 1717 5,00 

2017 Znamenia 1718 2,00 

2017 Super žreb 10,00 

2017 Tiposkrížovka 1720 3,00 

2017 Smajlík 1,00 

2017 Šťastná zhoda 1724 3,00 

2017 Čierna perla 1725 5,00 

2017 Veľká čierna perla 10,00 

 

 

 

HAZARDNÉ HRY PREVÁDZKOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU 

TRŽBY ZA ROK 2017: 222 556 919 EUR  

VÝHRY ZA ROK 2017: 213 718 329 EUR 

V  roku 2017 spoločnosť TIPOS zaintegrovala  viac ako 25 nových kasínových hier, čím ich počet už 

presiahol hranicu 130. Primát najobľúbenejšej hry si u našich hráčov neotrasiteľne, už od svojho 

samotného spustenia, udržuje hra eRuleta. Táto hra opäť kraľuje ako počtom hráčov, tak aj celkovou 

výškou vkladov hráčov do hry.  
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Stručná charakteristika: 

 internetové (hazardné) hry sú prevádzkované výlučne prostredníctvom internetovej siete, 

oficiálnymi distribučnými kanálmi spoločnosti TIPOS (napríklad oficiálne internetové stránky 

TIPOSu, oficiálne mobilné aplikácie TIPOSu, a podobne) , 

 do internetových hier sa účastník prihlasuje a povinne registruje a následne má vytvorené 

hráčske konto na registračnom a platobnom portáli prevádzkovateľa, z ktorého uhrádza 

vklady do internetových hier, na ktorý sa mu vyplácajú finančné výhry, 

 finančné prostriedky si hráč prevádza z hráčskeho konta na osobný bankový účet 

prostredníctvom štandardných komerčných bankových nástrojov, 

 skupiny internetových hier: 

a) športové stávky  TIPKURZ.SK, 

b) internetové hry e-CASINO. 

 

Športové stávky TIPKURZ.SK                                                           

TRŽBY ZA ROK 2017:  43 824 199 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017: 41  218 742  EUR 

Spoločnosť TIPOS prevádzkuje športové stávky už štrnásty rok, výhra je podmienená uhádnutím 

športovej alebo nešportovej stávkovej udalosti.  Herňa je prístupná nonstop 24 hodín denne, sedem 

dní v týždni. Všetky stávky sa tipujú bez manipulačného poplatku. Najpopulárnejšími športmi na 

tipovanie aj naďalej ostávajú futbal, tenis a slovenský fenomén - hokej.           

 

Internetové hry e-CASINO                                                         

TRŽBY ZA ROK 2017: 178 732 720 EUR 

VÝHRY  ZA ROK 2017: 172 499 587 EUR                                                 

  Stolové hry  - portfólio stolových hier tvorili: eRuleta, eMultiRuleta, American Roulette,  

European Roulette Gold, Premier Roulette Diamond Edition, Multi Wheel Roulette, 3D 

Roulette a Spingo, Roulette Ultimate, Roulette Diamonds, Roulette Ultimate VIP a Roulette 

Diamonds VIP, 

 Kartové hry  - portfólio kartových hier sa skladalo  z niekoľkých variantov klasickej kartovej 

hry BLACKJACK (eBlackjack, MultiBlackjack, Atlantic City Blackjack, European Blackjack 

Redeal, Premier Blackjack Hi-Lo, Spanish 21 Blackjack, Double Exposure Gold, European 

Blackjack Gold), z hry Baccarat Gold a z hier ePoker a eMultiPoker, 

 Video Poker hry - portfólio video poker hier bolo zložené z  All American Poker, Bonus Poker 

Deluxe, Deuces Wild 4 Play Power Poker, Double Joker Poker a Jacks or Better,  

 Internetové výherné prístroje  (3 valcové, 5 valcové a 20 valcový – spolu viac ako 100 

výherných prístrojov), 
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 Poker - Internetová hra e-Texas Hold´em Poker (umožňujúca  hrať na hracom stole dvom, ale 

aj viacerým hráčom proti sebe, tzv. multipoker) a turnajová verzia tejto hry, 

 Internetová hra e-KLUB KENO – číselná internetová hra, 

 Internetové hry e-ŽREBY - internetové hry, ktoré predstavujú simuláciu klasických žrebov 

v elektronickom prostredí, 

 Internetová hra e-BINGO - hra založená na grafickej simulácii hry bingového typu 

s kumulatívnym JACKPOTom, 

 Soft games  - portfólio hier v minulom roku tvorili: Bunny Boiler, Keno, Crown and Anchor, 

Turtley Awesome, Germinator, Four by Four, Hairy Fairies, Enchanted Wood, Beer Fest, 

Pharaoh´s Gems, Freezing Fuzzballs, Mumbai Magic.      

 

ELEKTRONICKÉ OKAMŽITÉ LOTÉRIE 

TRŽBY ZA ROK 2017: 797 156 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017: 638 861 EUR 

Žreby v elektronickej okamžitej lotérii (SMS žreby) sa predávajú prostredníctvom krátkych textových 

správ (SMS prostredníctvom mobilného telefónu s registrovaným telefónnym číslom. 

 

STÁVKOVÉ HRY 

Stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkované prostredníctvom SMS 

TRŽBY ZA ROK 2017: 229 231 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2017: 167 592 EUR 

Stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkované prostredníctvom SMS sú stávky na športové alebo 

nešportové udalosti uzatvárané  prostredníctvom  krátkych  textových  správ  zaslaním  SMS  správy  

v presne  definovanom formáte na skrátené telefónne číslo. 

 

NELOTÉRIOVÉ PRODUKTY  

Skupina nelotériových produktov, ktorými je dobíjanie kreditov mobilných operátorov, je 

poskytovaná s cieľom využitia rozsahu mandátnej siete pre tretie subjekty a zvýšenia prípadného 

cross-sellingu našich kľúčových produktov. Finančné výnosy v danom segmente sú z pohľadu výnosov 

štátnej lotérie menej významné. V roku 2017 Spoločnosť rozšírila portfólio operátorov poskytujúcich 

službu dobíjania o tretieho najvýznamnejšieho partnera – mobilný operátor 02 Slovakia, s.r.o. 

Celkovo sme v tejto skupine produktov dosiahli výnosy vo výške 518 375 EUR.  
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UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA 

Rozhodnutím MF SR vykonaným v pôsobnosti Valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 18. 

decembra 2017 boli urobené nasledujúce rozhodnutia: 

Rozhodnutie č.1  – MFSR odvoláva Mgr. Radoslava Olivera Košíka, LL.M. z funkcie člena 

predstavenstva a to dňom 31.12.2017.  

Rozhodnutie č. 2 – MF SR volí Mgr. Radoslava Olivera Košíka, LL.M. a Ing. Rastislava Sedmáka za 

členov predstavenstva Spoločnosti, a to s dňom vzniku funkcie 1. Januára 2018. 

Na mimoriadnom 348. zasadnutí predstavenstva spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 9. januára 2018 

bol  člen predstavenstva Ing. Rastislav Sedmák zvolený za podpredsedu predstavenstva spoločnosti. 

Rozhodnutím MF SR vykonaným v pôsobnosti Valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 31. januára 

2018 boli urobené nasledujúce rozhodnutia: 

Rozhodnutie č. 1 – MS SR odvoláva Ing. Mareka Jányho z funkcie člena predstavenstva a to dňom 14. 

februára 2018. 

Rozhodnutie č. 2 – MF SR  volí JUDr. Róberta Bátovského za člena predstavenstva a to s dňom vzniku 

funkcie 15. februára 2018. 
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ZODPOVEDNÉ HRANIE 

Spoločnosť TIPOS ponúka svojim hráčom radosť z hry a výhry pri zachovaní myšlienky, že všetky jej 

hry sú jednou z foriem zábavy, nie finančnou investíciou. 

Spoločnosť TIPOS dodržiava a hlási sa k európskym a svetovým štandardom zodpovedného hrania. V 

rámci zodpovedného hrania spolufinancuje činnosť Linky pomoci pre problémy s hraním. Linka 

pomoci je zriadená s cieľom prevencie a boja proti závislosti od hazardných hier a je určená na 

pomoc nielen ľuďom, ktorí majú problémy s hraním, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a známych, 

ktorí chcú spoločne nájsť východisko z problémov vzniknutých zo závislosti od hazardných hier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internetová stránka Spoločnosti poskytuje niekoľko nástrojov zodpovedného hrania, ktoré umožňujú 

hráčom nastaviť svoje prostredie tak, aby hra zostala hrou.  Hráč si môže nastaviť aj tzv. 

samovylúčenie z hry a herne tým, že si uzamkne niektorú z hier, čím sám sebe znemožní účasť na 

tejto hre. 

 

DESATORO  ZODPOVEDNÉHO  HRANIA 

1. Hrajte tak, aby ste sa zabávali viac ako môžete, nikdy netipujte na dlh. 

2. Nastavte si hracie limity. 

3. Tipovanie vnímajte ako zábavu, nie ako prostriedok k okamžitému zbohatnutiu. 

4. Buďte pripravený vyhrať, buďte pripravený prehrať. 

5. Nehrajte pod vplyvom alkoholu, v strese alebo v depresii. 

6. Majte svoju zábavu a vzrušenie pod kontrolou- sledujte čas, sumy v hre, výhry a prehry. 

7. Rozhoduje náhoda a šťastie, neverte trikom, podvodným návodom a systémom. 

8. Študujte jednotlivé hry, ich výhody a riziká. Vyberte si tie, ktoré vám najlepšie vyhovujú. 

9. Tipujte a hrajte iba tam, kde sa hrá legálne, podľa jasných a korektných pravidiel. 

10. Dodržujte zákony, zoznámte sa s pravidlami príslušnej hry a dodržiavajte ich. Dodržiavajte 

pravidlá lotériovej spoločnosti. 

Spoločnosť dbá na dodržiavanie  pravidiel zodpovedného hrania a na svojich predajných miestach, 

preto všetci zamestnanci mandatárov prešli školením a sú oboznámení s princípmi zodpovedného 

hrania, a tiež vedia o možnostiach ako podať pomocnú ruku osobám, ktoré môžu mať problém 

s patologickým hraním. 
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BEZPEČNÉ HRÁČSKE PROSTREDIE 

 

 V roku 2016 bol v spoločnosti TIPOS vykonaný 2. kontrolný audit systému riadenia bezpečnosti podľa 

Štandardu Svetovej lotériovej asociácie WLA-SCS:2012, ktorý potvrdil splnenie požiadaviek tohto 

medzinárodného štandardu. Závery kontrolného auditu potvrdili súlad s týmto medzinárodným 

štandardom v rozsahu poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a stávkových 

služieb, prijímania stávok a vyplácania výhier na území Slovenskej republiky, vrátane vývoja, dizajnu, 

predaja, prevádzky a podporných služieb podľa Zákona o hazardných hrách. 

V dňoch 7. - 8. februára 2017 bol v spoločnosti TIPOS vykonaný opätovný certifikačný audit systému 

manažérstva informačnej bezpečnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001, ktorý potvrdil 

splnenie požiadaviek tejto medzinárodnej normy. Závery certifikačného auditu potvrdili súlad s touto 

medzinárodnou normou v rozsahu poskytovania a riadenia štátom licencovaných lotériových a 

stávkových služieb, prijímania stávok a vyplácania výhier na území Slovenskej republiky, vrátane 

vývoja, dizajnu, predaja, prevádzky a podporných služieb podľa Zákona o hazardných hrách. Na 

základe záverov certifikačného auditu bol dňa 25. februára 2017 spoločnosti TIPOS opätovne vydaný 

certifikát, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť TIPOS zaviedla a používa systém manažérstva informačnej 

bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013. 
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

 

Spoločnosť TIPOS sa zúčastňuje prostredníctvom svojich zástupcov medzinárodných seminárov 

a kongresov organizovaných Európskou lotériovou asociáciou a Svetovou lotériovou asociáciou, 

ktorých je spoločnosť TIPOS dlhoročným členom. Novinky z oblasti marketingu sú každoročne 

prezentované na marketingovom seminári v Londýne, na ktorom sa zúčastňujú pravidelne aj 

zamestnanci spoločnosti TIPOS. Cieľom seminárov je kontinuálna výmena skúseností v oblasti 

hazardných hier ponúkaných národnými lotériovými spoločnosťami v Európe. Semináre ponúkajú 

možnosť získania najnovších poznatkov a informácií zo sveta a zároveň dávajú priestor na priamu 

diskusiu medzi účastníkmi.  
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PRE DOBRÚ VEC 

 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. dlhodobo finančne podporuje dve najdôležitejšie oblasti 

našej spoločnosti, ktoré pozitívne vplývajú na kvalitu a zdravie nášho života a zároveň kreujú identitu 

ľudí – šport a kultúru. 

Pozornosť si zaslúžia vrcholoví športovci, ktorí reprezentujú Slovensko nielen na domácej pôde, ale aj 

v zahraničí, čím našu krajinu zviditeľňujú a podčiarkujú jej reputáciu. Jedným z najvýznamnejších 

okamihov posledných mesiacov roku 2017, bola téma blížiacich sa Zimných olympijských hier 

v Pjongčangu a tá rezonovala nielen v odbornej, ale aj laickej verejnosti. 

Druhou, nemenej podstatnou oblasťou, v ktorej sa významne angažujeme, je aj podpora detských 

a mládežníckych športových aktivít, nakoľko nielen veľké, profesionálne projekty, ktoré si získavajú 

celoslovenskú, prípadne celosvetovú pozornosť, sú strategické, ale je všeobecne známe, že šport je 

nevyhnutné podporovať od útleho veku. Túto zásadnú skutočnosť si uvedomujeme aj v našej 

spoločnosti, zvlášť v dnešnej dobe je otázka budovania vzťahu k fyzickým aktivitám detí čoraz 

pálčivejšia, preto finančne podporujeme aj rôzne regionálne projekty zamerané na šport detí 

a mládeže. 

Exkluzívny partner Slovenského olympijského výboru a Slovenského olympijského tímu  

Aj v roku 2017 bola spoločnosť TIPOS Exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského výboru a 

Slovenského olympijského tímu a sme hrdí, že práve my sme mohli posilniť našu výpravu a podieľať 

sa na zabezpečení prostriedkov na športovú prípravu a realizačné tímy. Najúspešnejší slovenskí 

športovci vďaka spojeniu spoločnosti TIPOS a SOV dostali výraznú podporu, aj za pomoci ktorej si 

mohli dovoliť nadštandard v rámci ich športovej prípravy.  
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Zober loptu, nie drogy 2017 

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy vznikla v roku 2013 a jej hlavným cieľom je rozvíjanie 

športových aktivít na základných školách a osemročných gymnáziách na celom Slovensku. Deti 

v tomto veku sú totiž najzraniteľnejšie a priamo ohrozené drogovou závislosťou, preto je 

protidrogová prevencia nesmierne dôležitá. Medzi najpopulárnejšie patria loptové hry, ktoré majú na 

Slovensku bohatú tradíciu a aj z tohto dôvodu sa neziskové organizácia zamerala práve na ne. Projekt 

“Zober loptu, nie drogy“ priniesol za celé roky svojej existencie viac ako 70 000 mladým ľuďom 

možnosť športovať, zažívať radosť z pohybu a zábavu do takmer 120 miest po celom Slovensku. Deti 

zároveň učia zvládať stresové situácie a sebaúcte, pričom všetky aktivity realizované neziskovou 

organizáciou umocňuje prevencia, napokon, ako hovoria realizátori projektu „Ak sa mládež včas 

podchytí, bude mať táto prevencia lepší efekt.“ Organizovaním športových aktivít spájajú športovanie 

a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstraňujú potrebu umelých zážitkov 

prostredníctvom drog. Zároveň deťom ponúkajú možnosť stotožniť sa so športovými vzormi, čo 

v nich vyvoláva správnu motiváciu a zdravé sebavedomie. 

Aj vďaka pomoci spoločnosti TIPOS sa v roku 2017 do projektu zapojilo približne 13 000 aktívnych 

účastníkov z celého Slovenska. Projektu “Zober loptu, nie drogy“ sa zúčastnili aj ZŠ (vo väčšine 

prípadov išlo o slovenské školy v zahraničí) z krajín ako napríklad Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Česko, 

Chorvátsko, Srbsko, Švédsko, Lotyšsko, Rusko, Luxembursko, Belgicko. Cieľom projektu “Zober loptu, 

nie drogy“ je získať čo najviac detí základných škôl a osemročných gymnázií pre spomínané populárne 

loptové športy – basketbal, futsal, florbal, hádzanú, volejbal, vybíjanú, ale i iné druhy obľúbených hier 

žiakov na oboch stupňoch základných škôl. 

S hrdosťou tento projekt dlhoročne podporujeme, pretože má v sebe aj silný sociálny a humanitárny 

rozmer a jeho potenciál má v sebe prinášať výsledky nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. 
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Atletický míting Pravda - Televízia - Slovnaft 

Legendárny atletický míting Pravda - Televízia – Slovnaft opätovne ožil v predchádzajúcom roku 

a v roku 2017 sa z neho tešili nielen atléti, ale aj fanúšikovia, keďže ide o najslávnejšie 

a najvýznamnejšie atletické podujatie na Slovensku. Pochopiteľne, pri podpore takéhoto historicky 

význačného podujatia, nemohol chýbať ani TIPOS, ktorý podujatie finančne podporil. Obnovený 

míting P – T – S prišiel v roku 2017 v plnej kráse a ukázal svoj obrovský potenciál. Organizátori 52. 

ročníka ešte pred jeho uskutočnením predstavili svoje smelé plány a odvážne ambície.  

Slovenský atletický zväz a x-bionic® sphere v Šamoríne v spolupráci partnermi pripravili na sobotu 

17. júna na slovenské pomery výnimočné podujatie. Program bol vskutku dynamický a v modernom 

formáte ponúkol v 14 disciplínach kompletnú slovenskú špičku a aj svetové hviezdy. Čestným 

hosťom 52. ročníka bol prezident Európskej atletiky Nór Svein Arne Hansen a jednou z najväčších 

osobností medzi športovcami bola nepochybne poľská kladivárka Anita Wlodarczyková. Na podujatí 

sa predstavila slovenská atletická špička a viacero olympijských víťazov a medailistov. Štartovalo 156 

športovcov z 38 krajín a návštevnosť bola úctyhodná - približne 3 500 divákov. Nemožno opomenúť 

ani našich špičkových atlétov - dve tretie miesta získali na podujatí trojskokan Tomáš Veszelka a 

šprintér Ján Volko. Tento jedinečný sviatok športu nazývajú mítingom aj preto, aby sa naši športovci 

mohli porovnať so svetovou špičkou a zmerať si s ňou sily.  

Spolu 192 detí z celého Slovenska a 24 škôl pripravili veľmi vydarený program pred 52. ročníkom 

mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft v areáli x-bionic® sphere v Šamoríne. Na Detskej P-T-S 

štartovalo mnoho talentov zo všetkých kútov SR a všetci majú za sebou veľkú skúsenosť. Školáci 

nielen predvádzali výkony na hranici svojich síl, mali možnosť stretnúť aj mnoho úspešných 

športovcov. Povzbudiť ich prišli napríklad Ján Volko a Jana Velďáková, z iných športov rýchlostná 

kanoistka Martina Kohlová, športová strelkyňa Danka Barteková, tenistka Kristína Kučová, plážová 

volejbalistka Dominika Nestarcová, hokejista Marek Viedenský či niekdajšia vynikajúca plavkyňa 

Martina Moravcová.  
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Majstrovstvá Európy v krose - Šamorín 2017 

Koncom roka 2017 privítalo Slovensko po dvoch desaťročiach od MS v polmaratóne, bežeckú špičku. 

O usporiadanie ME v krose sa zaujímal aj Dublin, napokon sme však vyhrali a 24. Ročník majstrovstiev 

Európy v krose (cezpoľnom behu) sa uskutočnil 10. decembra 2017 v areáli x-bionic® sphere 

v Čilistove pri Šamoríne. A bol vskutku rekordný: na šampionáte štartovalo až 561 vytrvalcov až z 37 

krajín! Prezident Európskej atletiky (EA) Svein Arne Hansen označil už 24 hodín pred začiatkom 

šampionátu nedeľné 24. Majstrovstvá Európy v krose za výnimočné. 

Premiéru na európskych šampionátoch mala súťaž miešaných štafiet, ktorá sa v dráhovej podobe 

behu na 4 x 400 m dostala aj do programu olympijských hier v Tokiu. Športovci a funkcionári si 

pochvaľovali aj lokalitu, v ktorej sa majstrovstvá konali: v Čilistove pri Šamoríne je všetko pod jednou 

strechou a okrem spomínaného rekordu počtu vytrvalcov a prihlásených krajín, sa účastníci aj 

verejnosť pobavila aj na jednej perličke: „Nórsko ako lyžiarska veľmoc, kde je bežecké lyžovanie 

náboženstvom, uprednostnila v televíznom vysielaní priamy prenos z ME v krose,“ nechal sa počas 

pretekov počuť Svein Arne Hansen. No a samozrejme, ani TIPOS pri tomto výnimočnom podujatí 

nemohol chýbať. 

 

Slovak Floorball Cup 2017 

V roku 2017 sa aj s partnerstvom spoločnosti TIPOS konal druhý ročník najväčšieho florbalového 

turnaja na Slovensku s názvom Slovak Floorball Cup. Ide o športovo-spoločenské podujatie, pri 

ktorom organizátor kladie dôraz najmä na rozvoj florbalu u detí, resp. mládežníckych kategórií. 

Prvého ročníka sa v roku 2016 zúčastnilo 45 tímov, v roku 2017 to bolo 101 tímov z 13 krajín. Na 

finálový deň sa do Hant arény prišlo pozrieť cca 1 000 divákov. 
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Slovenský florbal zažíva obrovský rozmach vo všetkých vekových kategóriách, bez výnimky u mužov a 

žien. Bolo dohodnuté, že najväčšia florbalová akcia by sa mala konať každý rok v Bratislave. Turnaj sa 

prvý rok odohral v troch halách v okolí Štadióna Ondreja Nepelu (Dom Športu, hala Elán, hala 

Mladosť). V roku 2017 sa zápasy odohrali v 6 halách. Play-off zápasy sa uskutočnili v Hant aréne, 

pričom bola zabezpečená MHD pre účastníkov turnaja zadarmo. 

Tento šport získava čoraz väčšiu popularitu aj v našich končinách a v roku 2017 sa stal celosvetovým 

podujatím. Hoci florbal zatiaľ nemá také významné postavenie ako hokej či futbal, jeho meno 

a pozícia čoraz viac silnie. Ako sa vyjadrili organizátori podujatia, práve tento ročník bol pre nich 

výrazným medzníkom a dodal im mnoho energie do organizovania ďalších turnajov. A my sme opäť 

hrdí, že sme podporili aj toto športové podujatie, ktoré si získava čoraz viac popularity hlavne u detí 

a mládeže. 

 

 

Slovenský zväz hádzanej 2017 

Slovenský zväz hádzanej (SZH) vznikol v roku 1948 a združuje viac ako 7 000 registrovaných členov, je 

členom Medzinárodnej federácie hádzanej, do ktorej patrí viac ako 205 členských krajín. Začiatky SZH 

komplikovali problémy s málo početnou hráčskou základňou a až po vojne sa úspešnou prácou s 

mládežou postupne darilo zlepšovať i výkonnosť v kategórii dospelých. V prvom ročníku celoštátnej 

ligy v roku 1950 ešte Slovensko v súťaži mužov nemalo zastúpenie a v súťaži žien boli iba tri 

bratislavské celky. Prvým majstrovským celkom zo Slovenska sa v roku 1956 stala Lokomotíva 

Bratislava, medzi mužmi až o dvanásť rokov neskôr Tatran Prešov (1968/69). 
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V roku 2017 oslávil Slovenský zväz hádzanej 60 rokov od titulu Majsteriek sveta a 50 rokov od titulu 

Majstrov sveta a zároveň 45 výročie zisku strieborných medailí z Olympijských hier 1972 v Mníchove. 

Spoločnosť TIPOS bola v roku 2017 Hlavným partnerom Slovenského zväzu hádzanej. Tímy Slovenska 

žien a mužov začali kvalifikačné zápasy o postup na Majstrovstvá sveta, Slovenský zväz hádzanej 

spolu s Európskou hádzanárskou federáciou zorganizoval Majstrovstvá Európy v hádzanej žien do 18 

rokov v Michalovciach v dňoch od 10. 8. do 21. 8. 2017 za účasti 16 reprezentačných tímov. 

 

 

Bratislavské jazzové dni 2017  

Agentúra Rock Pop Bratislava zorganizovala s účasťou partnera TIPOS 10. ročník festivalu Jarné 

Bratislavské Jazzové Dni 2017 a 43. ročník festivalu Bratislavské Jazzové Dni 2017, ktoré sa konajú už 

tradične na jeseň, koncom októbra. Spoločnosť TIPOS aj týmto spôsobom podporuje rozvoj kultúry a 

hudby v rámci širokej verejnosti. Organizátori si túto podporu vážia, nakoľko ide o menšinový žáner 

a práve vďaka finančnej podpore sa Bratislavské jazzové dni právom označujú za najväčší sviatok 

jazzu a festival svetových rozmerov. 

Jarné podujatie je výsledkom veľkého záujmu publika, na tomto ročníku vystúpili tri kapely, na ktoré 

sa prišlo pozrieť približne 550 divákov. Z dramaturgického hľadiska sú preferované žánre a štýly, 

ktoré nie sú jednoznačne len jazzovo orientované. Napokon, jazz je dnes natoľko rozmanitý 

a experimentálny, že len ťažko nájdete kapely svetového formátu, ktoré by hrali tradičný jazz. 

A práve v tom je jeho krása. Jarné Bratislavské jazzové dni vznikli ako „predpremiéra“ veľkých 
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tradičných „džezákov“, keďže fanúšikom tento trojdňový maratón akosi nestačil. A dnes už tvoria 

plnohodnotný jednodňový koncertný maratón, ktorý milovníci tohto žánru vyhľadávajú. 

Jesenné podujatie patrí medzi najväčšie medzinárodné hudobné festivaly v strednej Európe. Na 

tomto 43. ročníku vystúpilo 19 kapiel, návštevnosť bola spolu za tri dni trvania podujatia cca 6 000 

divákov. Festival Bratislavské Jazzové Dni 2017 má významné postavenie v medzinárodnom 

ponímaní, v ktorom patrí medzi najväčšie medzinárodné hudobné festivaly v strednej Európe. Celý 

festival trval tri dni na dvoch pódiách A a B. Počas prestávok na hlavnom pódiu sa uskutočnili 

koncerty na B-pódiu, na ktorom vystúpili slovenské skupiny. Súčasťou festivalu je totiž aj Pódium 

mladých talentov, čo umožňuje mladým hudobníkom prezentovať sa nielen pre publikom, ale aj pred 

domácimi a zahraničnými odborníkmi. Víťaz tejto súťaže automaticky vystúpi v hlavnom programe 

nasledujúceho ročníka BJD.  

Termín konania 10. ročníka festivalu Jarné Bratislavské Jazzové Dni 2017 bol 7. apríla 2017 

v priestoroch Ateliéru Babylon v Bratislave a termín 43. ročníka festivalu Bratislavské Jazzové Dni 

2017 bol 20. – 21. – 22. október 2017 v priestoroch haly bratislavskej Incheby.  

 

One Day Jazz Festival Jar – Jeseň 2017 

One Day Jazz Festival je voľný koncept jazzových večerov, ktorý otvoril svoju prvú sériu koncertov 20. 
mája 2008 v bratislavskej Incheba Expo Aréne.  

Prioritou festivalu je prehĺbiť vzťahy medzi domácou a zahraničnou jazzovou scénou a priniesť tých 

najkvalitnejších umelcov medzinárodnej scény. One Day Jazz Festival podporuje vznik spolupráce 

slovenských a zahraničných hudobníkov a chce spojiť značku One Day Jazz Festival s pojmami ako 

kvalita a výnimočnosť. 
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Festival sa venuje tiež edukatívnej činnosti a to prostredníctvom workshopov svetových hviezd, ktoré 

sa konajú na bratislavskom konzervatóriu a sú navštevované nielen študentmi konzervatória 

a mladou generáciou, ale aj etablovanými hudobníkmi slovenskej scény. Festival sa v roku 2017 

niesol s myšlienkou „V Mene Humanizmu a tolerancie“, čím symbolicky reagoval na súčasnú situáciu 

doma i vo svete. 

Dňa 12. mája 2017 na pódiu v Istropolise vystúpila legenda Pat Metheny - americký gitarista a 

skladateľ, ktorý má na konte neuveriteľných 20 ocenení Grammy. Fanúšikovia, ale i odborná obec 

považovala jeho niekoľkohodinový koncert za malý zázrak. Samotný organizátor a riaditeľ festivalu, 

bubeník Martin Valihora priznal, že to bol skutočne náročný proces dostať na Slovensko tohto 

legendárneho gitaristu. Zaplnený Istropolis ocenil jeho koncert, ktorým Metheny spravil prierez celou 

svojou tvorbou a odborná verejnosť toto vystúpenie právom označovala ako „hudobnú udalosť 

roka“. V našej spoločnosti sme preto hrdí, že aj my sme podporou tohto festivalu mohli prispieť 

k takému unikátnemu koncertu, aký znel v bratislavskom Istropolise. 

One Day Jazz Festival priniesol v júni aj ďalší unikát jazzovej muziky, a to spojenie zvuku klasického 

symfonického orchestra s jazzom. Slovenskí poslucháči boli nadšení z vystúpenia Kurta Ellinga 

so Slovenskou filharmóniou, ktorú dirigoval známy slovenský, multitalentovaný muzikant Oskar 

Rózsa. Jazzoví fanúšikovia ocenili aj bubeníka svetového mena – Erica Harlanda či Kurta 

Rosenwinkela, famózneho amerického gitaristu s jeho brazílskym projektom Caipi a mnohých ďalších 

skvelých hudobníkov. 

Slovenská jazzová scéna zažila aj v jeseni sériu hodnotných špičkových vystúpení domácich a 

zahraničných hudobných hviezd. Po letnej edícii totiž prišla na rad aj jesenná, ktorá bola rovnako 

štedrá na skvelých muzikantov. Festival sa konal v dňoch 9. - 12. novembra 2017 v troch slovenských 

mestách: Žilina, Bratislava a Donovaly (účinkovali Ronald Bruner Jr., Somi, Donny McCaslin, Radio Big 

Band Feat. Radovan Tariška a Benito Gonzales,  Martin Valihora – White Moon Session). 
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ĽUDSKÉ ZDROJE  

 

Ľudské zdroje – vývoj v roku 2017 

 

Spoločnosť TIPOS k 31. decembru 2017 zamestnávala 151 zamestnancov, z toho 75 žien a 76 mužov. 

V medziročnom porovnaní k 31. decembru 2016 bolo v stave 132 zamestnancov. Z toho jeden 

zamestnanec pracovný pomer ukončil k 31.12.2016, preto sa stav k 1.1.2017 o jedného zamestnanca 

znížil. 

V priebehu roku 2017 do pracovného pomeru nastúpilo 25 nových zamestnancov. Pracovný pomer 

v priebehu roku ukončilo 5 zamestnancov a 3 zamestnanci k  31.12.2017,  t. j. nový stav 

zamestnancov k 1.1.2018 je 148 zamestnancov.  

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2017 bol 145 zamestnancov. 

Priemerný vek zamestnancov spoločnosti k 31.12.2017 bol 43 rokov. 

K 31.12.2017 bolo 9 zamestnancov na materskej alebo rodičovskej dovolenke. 

 

Vzdelávanie: 

 

V roku 2017 rovnako, ako v predchádzajúcom roku, Spoločnosť pokračovala v podpore rastu 

kvalifikácie svojich zamestnancov. Na vzdelávanie bola vynaložená suma 55 273,60 EUR.  

 

Vzdelávanie zamestnancov bolo zamerané najmä na: 

 odborné školenia interných prevádzkových programov, odborné konferencie a semináre  

zamerané napríklad na: manažérske, obchodné, komunikačné a motivačné zručnosti, 

verejné obstarávanie, komunikácia so zákazníkmi, školenia na zákon o ochrane pred 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu v aktuálnom 

znení, ochrana osobných údajov a iné,  

 výučby cudzích jazykov, 

 prednášky a semináre v ekonomickej oblasti, najmä pri legislatívnych zmenách v zákonoch.  

 

Sociálna politika: 

 

Pri sociálnej politike postupovala Spoločnosť podľa schváleného ročného rozpočtu tvorby a čerpania 

sociálneho fondu. Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu v roku 2017 evidujeme vo výške  

91 124,12 EUR. 

 

Prostriedky zo sociálneho fondu  boli  čerpané na: 

 príspevky na stravovanie zamestnancov,    

 sociálna výpomoc,  

 príspevky pri príležitosti mimoriadnych životných  udalostí,  

 príspevky na pitný režim v letných mesiacoch, 

 príspevky na zdravotnú starostlivosť, 

 príspevky na kultúru a šport formou darčekových poukážok DOXX.   
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V súvislosti so starostlivosťou o zamestnancov Spoločnosť vynaložila prostriedky z nákladov 

spoločnosti vo výške 276 470,57 EUR, a to najmä na: 

 doplnkové dôchodkové sporenie,  

 stravovanie zamestnancov,   

 povinnú tvorbu sociálneho fondu, 

 preventívnu povinnú zdravotnú starostlivosť,   

 pracovnú zdravotnú službu, BOZP, protipožiarnu ochranu,   

 preventívnu lekársku nepovinnú prehliadku,  

 pitný režim,  

 odmenu pre zamestnancov pri 15. a 20. výročí ich pôsobenia v Spoločnosti.  
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

  


