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PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA  

A GENERÁLNEHO RIADITEĽA 

 

Spoločnosť TIPOS zaznamenala v roku 2018 mimoriadne pozitívne hospodárske 

výsledky. Celkové výnosy Spoločnosti dosiahli v roku 2018 sumu viac ako 479,3 

milióna EUR, čo predstavuje nárast o viac ako 6 % v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom. Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje zisk takmer 10,4 milióna 

EUR.  

Čo ma však nesmierne teší, je, že do štátneho rozpočtu odviedla Spoločnosť na 

všeobecne prospešné účely  za rok 2018 rekordnú sumu a to takmer 44,2 milióna 

EUR, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 3,7 milióna EUR. Ide o najvyššiu 

hodnotu celkových dosiahnutých odvodov od založenia Spoločnosti.  

Spoločnosť TIPOS bola v roku 2018 štedrá aj k svojim hráčom. Tradičnú a populárnu 

číselnú lotériu LOTO počas roka zatraktívnila kampaňou Miliónové leto a Miliónové 

Vianoce, kde hráči okrem atraktívneho Jackpotu a finančných výhier, hrali aj o osobné 

automobily.  

Mimoriadnej popularite sa u Slovákov aj v roku 2018 tešila európska číselná lotéria 

Eurojackpot, v ktorej aj slovenskí hráči mohli hrať o najvyšší jackpot až 90 miliónov 

EUR. V priebehu roka 2018 bolo na Slovensku dosiahnutých 16 výhier v druhom 

a treťom poradí v hre Eurojackpot, pričom najvyššia z týchto výhier bola v hodnote viac 

ako 853-tisíc EUR. 

Spoločnosť TIPOS počas celého roka 2018 uvádzala do predaja viaceré novinky v 

oblasti okamžitých lotérií. Predaných bolo viac ako 44 miliónov kusov žrebov 

v celkovom objeme výnosov skoro 66 miliónov EUR. V tomto trende chceme 

pokračovať aj v roku 2019, kedy plánujeme uviesť na trh 26 emisií okamžitých lotérií 

s rozličným dizajnom, hernými princípmi, ako aj nominálnymi cenami za žreb. 

Jednou z najväčších výziev v roku 2019 bude pre spoločnosť TIPOS liberalizácia 

prostredia v oblasti hazardných hier prostredníctvom internetu. Prevádzka online 

kasínových hier už v zmysle platnej legislatívy nie je súčasťou štátnej lotérie, čím sa 

uvoľnil priestor na ich prevádzkovanie aj iným subjektom mimo národnej lotériovej 

spoločnosti. Spoločnosť TIPOS sa na liberalizáciu trhu intenzívne pripravovala aj v 

roku 2018, kedy rozširovala portfólio kasínových hier, čím ich počet na konci roka 

presiahol 160. 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, pokračovala aj v roku 2018 v exkluzívnom 

partnerstve so Slovenským olympijským a športovým výborom. Ako hrdý exkluzívny 

partner Slovenského olympijského a športového výboru sme podporili športovcov v ich 

príprave, počas tréningov, v rámci cestovania na športové podujatia, ale aj na 

realizáciu či účasť na týchto podujatiach. Najväčšou celosvetovou športovou 
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udalosťou boli v roku 2018 XXIII. Zimné olympijské hry v Pjongčangu, na ktorých 

Slovenskú republiku mohlo reprezentovať 56 skvelých športovcov aj vďaka našej 

podpore a pomoci. Slovensko si z Pjongčangu prinieslo tri medaily.  

Finančne sme podporili aj viaceré sociálne, kultúrne či vzdelávacie projekty.  

S radosťou môžem skonštatovať, že spoločnosť TIPOS bola aj v roku 2018 personálne 

veľmi stabilnou spoločnosťou bez fluktuácie zamestnancov.  

  

 

 
Ing. Ján Barczi 

                     generálny riaditeľ   
                                                                       TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 
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PROFIL 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 číselné lotérie, lotériu dokladov o prijatí tržby 

vyhotovených podľa osobitného predpisu, hazardné hry prevádzkované 

prostredníctvom internetu, okamžité lotérie a ďalšie lotérie a  stávkové hry 

podľa   zákona   č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

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 zákona   č. 30/2019 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

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. Rastislav Sedmák – podpredseda predstavenstva 

• Mgr. Martin Bohoš – člen predstavenstva 

• Mgr. PhDr. Štefan Jaška – člen predstavenstva 

• Ing. Peter Remiáš – člen predstavenstva 

• Mgr. Radoslav Oliver Košík, LL.M. – člen predstavenstva 

• JUDr. Róbert Bátovský – člen predstavenstva  

• Ing. Marek Jány – člen predstavenstva do 14. februára 2018 

 

 

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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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. 

Členovia dozornej rady: 

• Mgr. Tomáš Szabo – predseda dozornej rady 

• Ing. Radko Kuruc, PhD. – podpredseda dozornej rady do 4. apríla 2018 

• Ing. Albín Kotian – podpredseda dozornej rady 

• Ing. Vladimír Štric – člen dozornej rady 

• JUDr. Peter Matta – člen dozornej rady 

• Ing. Peter Kováčik, MPH – člen dozornej rady 

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

• Ing. Ján Štefanek – člen dozornej rady  

• Ing. Lenka Havlovičová – členka 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 organizačného poriadku 

Spoločnosti. Funkciu generálneho riaditeľa vykonáva predseda predstavenstva: 

 

• Ing. Ján Barczi – generálny riaditeľ  
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ROK 2018 V ČÍSLACH 

 

Tržby z hazardných hier 473 978 751 EUR  

 

Náklady na výhry 344 140 243 EUR 

 

Odvody do štátneho rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier 44 184 635 EUR   

 

Mimoriadny protipovodňový odvod 2 004 000 EUR 
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NAJVÝZNAMNEJŠIE UDALOSTI V ROKU 2018 

 

Rok 2018 opätovne priniesol rekordné tržby v segmente okamžitých lotérií. Potvrdzuje 

sa, že rozmanitosťou ponuky v rámci nových výrobných technológií, atraktívnej grafiky 

žrebov, nominálnych hodnôt a herných princípov rastie aj ich popularita.  Po viacročnej 

prestávke priniesla Spoločnosť v spolupráci s TV JOJ televíznu hru spojenú 

s okamžitou lotériou Veľký balík. 

Tradičná hra LOTO sa zastabilizovala po výkyvoch v predchádzajúcich rokoch aj 

vďaka viacerým kampaniam, ktoré prebiehali postupne počas celého roka. Spoločnosť 

uskutočnila v priebehu roku 2018 viacero prémiových žrebovaní ku hre LOTO, kde 

hráči okrem štandardných výhier v rámci platnej matice výhier mohli získať aj prémiové 

finančné výhry či výhry v podobe osobných automobilov. 

V hre JOKER, ktorá je doplnkovou hrou ku hrám LOTO a LOTO 5 z 35, padol v roku 

2018 doteraz najvyšší Jackpot v celej histórii tejto hry. Táto udalosť nastala v decembri 

2018 a hráč vtedy získal výhru v prvom poradí v hodnote 417 169,15 EUR. 

V rámci roku 2018 bol zaznamenaný na Slovensku doteraz najvyšší počet výhier 

v druhom a treťom poradí v medzinárodnej hre Eurojackpot. Táto hra sa považuje za 

prémiovú s vyššou cenou vkladu a nízkymi pravdepodobnosťami vysokých výhier a na 

strane druhej s najvyššou výškou Jackpotu 90 miliónov EUR. Pridanou hodnotou tejto 

hry je aj minimálna výška Jackpotu, ktorá je garantovaná vo výške 10 miliónov EUR.  

Popularita Eurojackpotu od svojho zavedenia na Slovensku neustále rastie a tým 

rastie aj počet úspešných výhercov s vysokými výhrami. V priebehu roka 2018 bolo na 

Slovensku dosiahnutých 16 výhier v druhom a treťom poradí v hre Eurojackpot, pričom 

najvyššia z týchto výhier bola v hodnote 853 136,90 EUR. 

Hazardné hry prostredníctvom internetu sa museli v roku 2018 vysporiadať so 

zavedením povinnej úplnej registrácie hráčov, ktorej cieľom je prinášať bezpečné 

prostredie pre hráčov, ale zároveň aj napĺňať myšlienku zodpovedného hrania. 

Hráčom bez úplnej registrácie nebolo umožnené v priebehu roku 2018 hrať hazardné 

hry prostredníctvom internetu. 
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PREDPOKLAD BUDÚCEHO VÝVOJA 

Najdôležitejšou zmenou, na ktorú sa Spoločnosť pripravuje v roku 2019, je liberalizácia 

prostredia v oblasti hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu. 

Prevádzka online kasínových hier už v zmysle platnej legislatívy nie je súčasťou štátnej 

lotérie a tým pádom takéto hry môžu prevádzkovať viaceré subjekty mimo národnej 

lotériovej spoločnosti, ktoré splnia príslušné podmienky. 

Spoločnosť TIPOS ponúka pestré portfólio internetových hier, ako reakciu na stále 

rastúcu popularitu internetu v oblasti hazardných hier, ako aj všeobecne elektronickú 

komunikáciu. Každý rok sa rozsah ponúkaných hier zväčšuje. Spoločnosť TIPOS 

zachytila trend smerovania internetových hier od webových aplikácií k mobilným 

aplikáciám a ponúka vybrané portfólio svojich hier z jednotlivých herní prostredníctvom 

mobilného webu a aplikácií pre platformy iOS a Android, pričom podiel stávok prijatých 

prostredníctvom mobilných platforiem sa neustále zväčšuje. 

Pre skupinu číselných lotérií je cieľom predovšetkým stabilizovanie jednotlivých hier 

a ich podpora predovšetkým v obdobiach, keď jackpoty v jednotlivých hrách narastú 

do atraktívnych výšok. V číselnej lotérii LOTO je základným cieľom informovať 

tradičných hráčov o tom, aké možnosti ponúka hra LOTO, o jej prípadných prémiových 

žrebovaniach a tiež vzbudiť záujem aj u nehráčov. Primárnym cieľom je taktiež zvýšiť 

podiel tipovania cez elektronické kanály – internet, aplikácie a SMS. Číselná lotéria 

Eurojackpot sa po viac ako troch rokoch od spustenia spolu so svojou doplnkovou hrou 

úspešne etablovala medzi kľúčové číselné lotérie našej Spoločnosti. Pre rok 2019 sa 

predpokladá opäť kontinuálna podpora tejto hry.  

V priebehu roka 2019 Spoločnosť plánuje uviesť na trh 26 emisií okamžitých lotérií 

s rozličným dizajnom, hernými princípmi ako aj nominálnymi cenami za žreb. Pestrosť 

produktov v rámci okamžitých lotérií vychádza z požiadaviek trhu. Trh žrebov je 

liberalizovaný a dlhodobým cieľom je zachovať rastúci trend predaja v tomto 

segmente. 

Spoločnosť plánuje v roku 2019 pokračovať v rozbehnutých činnostiach zameraných 

na zvýšenie počtu terminálov v mandátnej sieti až k dosiahnutiu 3300 ks terminálov 

umiestnených na predajných miestach. Pri dosiahnutí uvedeného množstva budeme 

oscilovať na európskom priemere, cca 1600 obyvateľov na jeden terminál online. 

Dostupnosť našich produktov a služieb vníma spoločnosť TIPOS ako svoju povinnosť 

vyplývajúcu z jej osobitného postavenia. 
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OSTATNÉ INFORMÁCIE 

 

Výskum a vývoj 

Spoločnosť nevynaložila žiadne výdavky priamo na činnosť v oblasti výskumu 

a vývoja, avšak nepriamo podporuje inovácie prostredníctvom svojich produktov, 

systémov a služieb.  

 

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

Spoločnosť v roku 2018 neobstarala žiadne akcie, dlhopisy ani obchodné podiely. 

 

Organizačná zložka v zahraničí 

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

 

Rozdelenie zisku za bežný rok 2018 

Ku dňu zostavenia výročnej správy štatutárny orgán  schválil rozdelenie dosiahnutého 
zisku za rok 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, Spoločnosť považuje poskytnuté 

peňažné plnenie za svoju pohľadávku voči spoločnosti LEMIKON LIMITED. Ku dňu 

zostavenia účtovnej závierky nebolo teda toto súdne konanie ukončené. Nakoľko ide 

o neistú pohľadávku, Spoločnosť o nej neúčtovala. 

 

Rezervy na súdne spory  

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 zdržania sa nekalosúťažného konania, náhradu 

škody a vydanie bezdôvodného obohatenia a poskytnutie primeraného 

zadosťučinenia. Súdny spor je v súčasnosti vedený na Najvyššom súde Slovenskej 

republiky ako súde druhej inštancie. Spoločnosť k 31. decembru 2018 vytvorila na 



 

11 
 

tento súdny spor rezervu v časti Ostatné rezervy, ktorá predstavuje najlepší možný 

odhad finančného zaťaženia Spoločnosti. Spoločnosť je presvedčená, že sa 

nedopustila neoprávneného používania ochranných známok a know-how. Celý prípad 

je zložitý a existujú viaceré faktory, ktoré majú vplyv na výsledok sporu a úroveň 

možného finančného zaťaženia Spoločnosti. 
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SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

SPOLOČNOSTI A O STAVE MAJETKU 

 

Celkové výnosy Spoločnosti dosiahli v roku 2018 výšku 479 337 921 EUR, čo 
znamená nárast výnosov o 6,26% v porovnaní s rokom 2017, ako aj nárast o 15,16 % 
v porovnaní s plánom pre rok 2017. 

Výnosy z prevádzkovania hazardných hier v roku 2018  predstavujú  až  98,88 % 
z celkových výnosov Spoločnosti. V absolútnom vyjadrení dosiahli výšku 473 978 751 
EUR, čo predstavuje zvýšenie o 24 609 795 EUR v medziročnom porovnaní s rokom 
2017. 

Na výnosoch z prevádzkovania hazardných hier sa podieľali: 

 štátna lotéria sumou 406 751 515 EUR,    

 okamžité lotérie sumou 65 928 325 EUR,  

 SMS žreby sumou 1 040 852 EUR, 

 stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkované prostredníctvom SMS sumou 258 

059 EUR. 

 

Výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok 2018 pred odpočítaním odvodov 

z prevádzkovania hazardných hier a zdanením predstavuje zisk 54 546 507 EUR. 

Výsledok hospodárenie pred zdanením je vo výške  10 361 948 EUR. Po zohľadnení 

pripočítateľných a odpočítateľných položiek Spoločnosť vyčíslila daň z príjmov 

právnických osôb vo výške 3 404 242  EUR, daň z úrokov vo výške 77 EUR a odloženú 

daňovú pohľadávku vo výške 1 142 266 EUR. Spoločnosť za rok 2018 vykazuje 

výsledok hospodárenia po zdanení zisk vo výške 8 099 895  EUR.  

Náklady Spoločnosti pred vyčíslením dane z príjmu boli vo výške 468 976 050 EUR. 

V absolútnom vyjadrení oproti skutočnosti roku 2017 ide o zvýšenie nákladov 

o 29 782 801 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 344 140 243 

EUR.   

Na nákladoch na výhry z prevádzkovania hazardných hier sa podieľali: 

 štátna lotéria sumou 302 732 785 EUR, 

 okamžité lotérie sumou 40 500 225 EUR,  

 stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkované prostredníctvom SMS sumou 200 

072 EUR, 

 SMS žreby sumou 707 161  EUR. 

Významnou  nákladovou  položkou  sú zákonné odvody z prevádzkovania hazardných 

hier. Spoločnosť odviedla do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a do rozpočtu 

Hlavného mesta SR Bratislavy na všeobecne prospešné účely 44 184 635 EUR, čo je 
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medziročný nárast v porovnaní s rokom 2017 v hodnote 3 685 853 EUR. Ide 

o najvyššiu hodnotu celkových dosiahnutých odvodov od založenia Spoločnosti.  

Na odvodoch z prevádzkovania hazardných hier sa podieľali: 

 štátna lotéria sumou 38 970 594 EUR, 

 okamžité lotérie sumou 5 131 820 EUR, 

 SMS žreby sumou 66 738 EUR,  

 stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkované prostredníctvom SMS sumou 

15 483 EUR. 

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

náklady na centrálne systémy zahŕňajúce platby 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 2018 predstavujú sumu 

39 374 975  EUR, s podielom 8,4 % 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 2018 nedošlo k žiadnemu prevodu majetku Spoločnosti, ktorý by podľa 

osobitných predpisov alebo stanov Spoločnosti podliehal predchádzajúcemu súhlasu 

valného zhromaždenia alebo dozornej rady. 

Vlastné imanie sa v priebehu roka 2018 v porovnaní s rokom 2017 celkovo zvýšilo 

o 588 806 EUR, zvýšilo sa  o výsledok hospodárenia bežného obdobia vo výške 8 099 

895 EUR a na základe rozhodnutia o rozdelení zisku roku 2017 sa znížilo o vyplatené 

dividendy Ministerstvu financií Slovenskej republiky vo výške 6 000 000 EUR. Ďalej sa 

znížilo o čerpanie fondu na podporu a zabezpečenie hazardných hier vo výške 967 

039 EUR, o vyplatené podiely zamestnancom, tantiémy členom štatutárneho orgánu  

a dozornej rady v celkovej sume  494 050 EUR a o prídel do sociálneho fondu vo 

výške 50 000 EUR. Vlastné imanie vykazuje k 31. decembru 2018 celkovú hodnotu 

16 024 019 EUR. 

Záväzky Spoločnosti (vrátane rezerv) sa zvýšili o 8 447 493 EUR. Neuhradená suma 

mimoriadneho odvodu predstavuje 3 968 000 EUR, z toho dlhodobý záväzok 

predstavuje sumu 1 964 000 EUR. V roku 2018 bol mimoriadny odvod uhradený vo 

výške 2 004 000 EUR. 
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OBCHODNÉ AKTIVITY, MANDATÁRI A TERMINÁLOVÉ POKRYTIE 

SLOVENSKA 

 

Rok 2018 sa z pohľadu základných činností Odboru mandátnych vzťahov, predaja 

a správy regionálnych stredísk (ďalej  tiež  „OMVPaSRS“) niesol v znamení 

pokračovania v rozširovaní terminálovej siete do všetkých typov obchodných miest 

s cieľom viac sa priblížiť k hráčom a zlepšiť dostupnosť svojich produktov.  

Úzkou spoluprácou s našim najsilnejším obchodným partnerom z pohľadu predaja 

produktov TIPOS, Slovenskou poštou, a. s., sme dosiahli zvýšenie pokrytia pôšt 

terminálmi TIPOS z 547 ks v 2017 na 787 ks v roku 2018. Súčasne sme u tohto 

partnera zabezpečili výmenu 560 ks terminálov za technologicky novšie a užívateľsky 

príjemnejšie terminály. 

Spoločnosť TIPOS v roku 2018 pokračovala v modeli segmentácie mandatárov na 

štyri kategórie, A (TOP4)+ B (TOP5-10) + C (TOP11-30) = kľúčoví mandatári, D = 

Ostatní mandatári, ktorý sa javí ako úspešný. Kľúčoví mandatári v predchádzajúcich 

rokoch a aj v roku 2018 dosahovali neustále zvyšovanie objemu tržieb, a ich podiel na 

celkových tržbách v terminálovej online sieti v roku 2018 dosiahol 68,56% a pre rok 

2019 prognózujeme ďalší nárast. 

-podiel tržieb na kamenných prevádzkach (TOP30 = kľúčový mandatár, segment 

A+B+C) v číselných lotériách ČL a okamžitých lotériách OL;  

 

 

Jednou z hlavných činností sú obchodno-motivačné návštevy  na predajných miestach 

Kľúčových mandatárov a Ostatných mandatárov. V roku 2018 ich bolo celkovo 

zrealizovaných viac ako 14 000. V tejto súvislosti bola pre skvalitnenie práce 

regionálnych stredísk v roku 2018 zrealizovaná obmena vozového parku, vrátane 

doplnenia vozidiel zamestnancom k obchodno-motivačným návštevám. 

Samozrejmosťou je pokračovanie vo vzdelávaní zamestnancov pre zvládnutie 

Ostatní 37,48%

Predaj ČL

TOP30 62,52%

Ostatní 16,15%

Predaj OL

TOP30 83,85%

Ostatní 31,44%

Predaj ČL+OL

TOP30 68,56%
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obchodno-motivačných návštev referátu kľúčových mandatárov a pracovníkov 

regionálnych stredísk na predajných miestach mandatárov. 

Medzi ďalšie zavedené opatrenia pre dosiahnutie cieľov spoločnosti patrí skvalitnenie 

príslušnosti k značke, ktoré je zabezpečované výraznejšou penetráciou označovacími 

prvkami a podpornými materiálmi. V priebehu roka 2017 a 2018 sme v spolupráci 

s našimi obchodnými partnermi osadili viac ako 20 000 ks označovacích prvkov v sieti 

tzv. kamenných prevádzok. 

Už osvedčeným faktorom pre udržanie a zvyšovanie tržieb pre rok 2018 bolo 

pokračovanie v projekte Osobitných obchodných podmienok, ktoré v danom roku 

priniesli u mandatárov v A, B a C segmente nárast tržieb o 13,37%.  

Neustále sledujeme zmeny v správaní zákazníkov, s cieľom pochopiť ich zvyklosti a 

požiadavky a následne im prispôsobovať obchodnú stratégiu. Realizovanie vkladov 

zákazníkov hlavne v zberniach kľúčových mandatárov, Slovenskej pošty, na 

predajných miestach s tlačovinami a tabakom, kde majú možnosť realizovať svoje 

nákupy kumulatívne, na jednom predajnom mieste, so širokou ponukou tovarov 

a služieb, vrátane lotériových produktov spoločnosti, pokračuje vo zvyšujúcej sa miere 

už niekoľko rokov za sebou. Jednou z najdôležitejších činností je preto efektívne 

riadenie vzťahov s týmito mandatármi smerom ku zvyšovaniu kvality predaja 

a zvýšeniu komfortu pre hráča, s cieľom k už spomínanému permanentnému 

zvyšovaniu tržieb. 

STAVOVÉ A BILANČNÉ UKAZOVATELE TERMINÁLOVEJ ONLINE SIETE, 

MANDATÁROV A KOMISONÁROV – POROVNANIE ROKOV 

Stavové ukazovatele 
terminálovej online siete a 
obchodných partnerov  

stav k 31.12.2018 stav k 31.12.2017 

počet aktívnych terminálov* 2 837 2 506 

počet aktívnych zberní 2 742 2 464 

počet aktívnych obchodných 
partnerov 

1 173 1 170 

*vrátane neobchodných terminálov lokalizovaných na OSA Slovenská pošta, a.s., centrálach mandatárov a v centrále 

spoločnosti TIPOS 
 

Bilančné ukazovatele 
terminálovej online siete 
a obchodných partnerov 

v priebehu roka 2018 v priebehu roka 2017 

počet činných terminálov 
v priebehu roka* 

3 028 2 683 

počet činných zberní v priebehu 
roka 

2 928 2 636 

počet činných obchodných 
partnerov v priebehu roka 

1 320 1 261 

*vrátane neobchodných terminálov lokalizovaných na OSA Slovenská pošta, a.s., centrálach mandatárov a v centrále 

spoločnosti TIPOS 
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V roku 2018 TIPOS spolupracoval s 1 312 mandatármi a 8 komisionármi. Najväčšie 

zastúpenie medzi obchodnými partnermi mali fyzické osoby – podnikatelia (914), 

nasledovaní právnickými osobami (403).  

Obchodných partnerov – komisionárov sme v roku 2018 evidovali celkom v počte 8 

(podnikateľská forma – FO). Komisionálny predaj žrebov spoločnosť TIPOS realizuje 

centralizovane prostredníctvom centrálneho terminálu v sídle Spoločnosti. 

Podnikateľská forma (Mandatári 
+ Komisionári) 

Počet 
subjekto
v 

Počet 
činných 
terminálo
v 

Tržba spolu 
(zberne on 
line + 
komisionáln
y predaj) 

Percentuáln
y podiel na 
celkovom 
počte 
činných 
terminálov 

FO - FYZICKÁ OSOBA 914 1075 74 642 927 35,50% 

PO - PRÁVNICKÁ OSOBA 403 1949 176 142 358 64,37% 

ZDR - TELOVÝCHOVNÉ 
JEDNOTY, KLUBY a ZDRUŽENIA 

3 4 463 221 0,13% 

SPOLU MANDÁTNE 
A KOMISIONÁLNE ČINNOSTI 

1320 3028 251 248 507 100,00% 
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V roku 2019 čakajú spoločnosť TIPOS viaceré výzvy, za OMVPaSRS to bude 

napríklad zavedenie ostrej prevádzky GPS monitoringu vozidiel s jeho prepojením na 

plány obchodno-motivačných návštev, za účelom ich zefektívnenia. Presťahovanie 

regionálneho strediska Košice do nových, komfortnejších priestorov pre zvládnutie 

všetkých činností regionálneho strediska, vrátane školenia obslúh terminálov, 

otvorenie nového predajného miesta v Košiciach v správe spoločnosti s ponukou 

všetkých produktov Spoločnosti, vyplácaním výhier, v zaujímavom modernom dizajne. 

Vzhľadom k zvyšovaniu počtu terminálov v roku 2019, plánujeme dosiahnuť pokrytie 

územia Slovenska viac ako 3000 terminálmi, tiež personálne posilníme regionálne 

strediská Košice a Nitra.  
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PRODUKTY SPOLOČNOSTI 

 

ČÍSELNÉ LOTÉRIE 

TRŽBY ZA ROK 2018: 183 584 573 EUR  

VÝHRY ZA ROK 2018: 87 915 119 EUR 

Portfólio produktov v skupine číselných lotérií sa v roku 2018 nezmenilo a tento rok je 

možné považovať za rok stabilizácie portfólia z pohľadu rôznorodosti produktov a ich 

pozície na trhu. Spoločnosť prevádzkovala číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, 

Eurojackpot, Euromilióny, KENO 10, KLUB KENO a eKLUB KENO a súčasne 

doplnkové hry JOKER, Eurojackpot JOKER, Euromilióny JOKER a KENO JOKER.  

Najúspešnejšou číselnou lotériou v roku 2018 bola hra LOTO, ďalej nasleduje hra 

Eurojackpot. Hru LOTO sa podarilo stabilizovať po predchádzajúcich rokoch poklesu 

jej predaja aj vďaka prémiovým žrebovaniam o finančné výhry, alebo automobily mimo 

štandardnej matice výhier. Obľúbenosť medzinárodnej hry Eurojackpot neustále rastie 

od jej spustenia v roku 2015. 

 

OKAMŽITÉ LOTÉRIE 

TRŽBY ZA ROK 2018: 65 928 325 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2018: 40 500 225 EUR 

Portfólio okamžitých lotérií pozostáva zo stieracích žrebov s rozmanitou tématikou, 

s rôznymi hernými mechanizmami, ako aj v rôznych nominálnych hodnotách. 

Predaných bolo viac ako 44 miliónov kusov žrebov v celkovom objeme výnosov 65 928 

325 EUR.  

V segmente okamžitých lotérií funguje spoločnosť TIPOS v konkurenčnom prostredí.  

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.  

 

HAZARDNÉ HRY PREVÁDZKOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU 

TRŽBY ZA ROK 2018: 223 164 627 EUR  

VÝHRY ZA ROK 2018: 214 817 666 EUR 
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V  roku 2018 spoločnosť TIPOS implementovala  35 nových kasínových hier, čím ich 

počet presiahol hranicu 160. 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.  

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                                                           

Spoločnosť TIPOS prevádzkuje športové stávky už pätnásty rok. Výhra je podmienená 

uhádnutím športovej stávkovej udalosti.  Herňa je prístupná nonstop 24 hodín denne, 

sedem dní v týždni. Najpopulárnejšími športami na tipovanie naďalej zostávajú futbal, 

tenis a slovenský fenomén - hokej. Stále väčšej obľube sa tešia stávky na prebiehajúce 

udalosti, tzv. Live stávky.            

 
Internetové hry e-CASINO                                                         

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

Roulette,  European Roulette Gold, Premier Roulette Diamond Edition, Multi 

Wheel Roulette, 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,  
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 Internetové výherné prístroje  (3 valcové, 5 valcové a 20 valcový – spolu viac 

ako 100 výherných prístrojov), 

 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, 

 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. 

 

HAZARDNÉ HRY PREVÁDZKOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM SMS 

TRŽBY ZA ROK 2018: 1 298 911 EUR 

VÝHRY ZA ROK 2018: 907 233 EUR 

 Žreby v elektronickej okamžitej lotérii (SMS žreby) sa predávajú 

prostredníctvom krátkych textových správ (SMS prostredníctvom mobilného 

telefónu s registrovaným telefónnym číslom), 

 Stávkové hry (kurzové stávky) prevádzkované prostredníctvom SMS sú 

stávky na športové udalosti uzatvárané  prostredníctvom  krátkych  textových  

správ  zaslaním  SMS  správy  v presne  definovanom formáte na skrátené 

telefónne číslo. 

 

NELOTÉRIOVÉ PRODUKTY 

Nelotériové produkty ponúkané v rámci terminálovej siete spoločnosti sú dobíjanie 

kreditov mobilných operátorov a Paysafe card. Tieto produkty sa ponúkajú s cieľom 

využitia rozsahu mandátnej siete pre tretie subjekty a prípadného cross-sellingu našich 

kľúčových produktov. Finančné výnosy v danom segmente sú oproti lotériovým 

produktom menej významné. Celkovo sme v tejto skupine produktov dosiahli výnosy 

vo výške 591 288 EUR.  
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UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO 

OBDOBIA 

Na základe Rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky vykonaného 

v pôsobnosti Valného zhromaždenia spoločnosti TIPOS, národná lotériová 

spoločnosť, a. s. a  v súlade s platnými právnymi predpismi bolo schválené navýšenie 

základného imania podľa § 215c Obchodného zákonníka na výšku 1 700 000 EUR, 

ktoré bolo následne zapísané do obchodného registra. 
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ZODPOVEDNÉ HRANIE 

Spoločnosť TIPOS prevádzkuje hry tak, aby boli pre hráčov atraktívne a prinášali im 

zábavu a radosť.  

Zároveň je však cieľom spoločnosti vytvárať a udržiavať bezpečné hráčske prostredie, 

snažiť sa vylúčiť akékoľvek možné negatívne dopady na spoločnosť, s dôrazom na 

tzv. rizikové skupiny obyvateľstva. 

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 od r. 2013, v Centre pre 

liečbu drogových závislostí na Hraničnej ul.č.2 v Bratislave. Jej cieľom je prevencia 

a boj 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, ako aj pre ľudí 

z odbornej verejnosti. 

     02/5341 7464 

02/ 5341 7467 
cpldz@cpldz.sk 

Linka pomoci pre problémy s hraním 

   0800 800 900 

       Prevádzkový čas: Pondelok – Piatok  9:00 – 17:00 hod. 
       Mimo prevádzkových hodín je k dispozícií záznamník. 

 
 

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. samo vylúčenie 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 nezabávali 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. 
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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  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. Priebežne sa 

aktualizujú informácie aj na webovom portáli www.tipos.sk.  

 
 
 

BEZPEČNÉ HRÁČSKE PROSTREDIE 

 

V roku 2018 bol v spoločnosti TIPOS vykonaný kontrolný audit systému riadenia 

bezpečnosti podľa Štandardu Svetovej lotériovej asociácie WLA-SCS:2016, 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. 

Vo februári 2018 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 2018 spoločnosti TIPOS 

opätovne vydaný certifikát, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť TIPOS zaviedla a používa 

systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013. 

http://www.tipos.sk/
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

 

Spoločnosť TIPOS je aj naďalej riadnym členom medzinárodných združení – World 

Lottery Association – WLA – Svetová lotériová asociácia, European Lotteries – EL – 

Európska asociácia štátnych lotériových a stávkových spoločností. 

Členovia orgánov spoločnosti a zamestnanci Spoločnosti sa zúčastnili viacerých 

odborných seminárov a konferencií, organizovaných WLA/EL, ako aj na 

marketingovom seminári v Londýne (celosvetová výstava hrania), General meeting 

Eurojackpot v Bruseli, Sports Betting seminár v Lyone, stretnutie s predstaviteľmi 

spoločnosti Ktoto z Južnej Kórey. Medzinárodná spolupráca v lotériovom svete je 

charakteristická vzájomných odovzdávaním si informácií, trendov, poznatkov 

a skúseností. 

Taktiež je to spolupráca s vydavateľom odborných publikácií (LaFleur´s).  

Spoločnosť TIPOS sa zapája aj do GLMS projektu (Global lottery monitoring system) 

– Keep Crime of Sport), ktorého partnermi sú lotérie EL/WLA. V septembri 2018 sa 

konal seminár pre krajiny V4, ktorého sa zúčastnili zástupcovia spoločnosti TIPOS 

spoločne so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 
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PRE DOBRÚ VEC 

O tom, že pomáhať je ľudské, nikto nepochybuje. Niekedy je potrebné spojenie silného 

partnera, silnej značky s podujatím, či s projektom k tomu, aby uzreli svetlo sveta 

a mohli šíriť dobrú myšlienku medzi verejnosť. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, 

a. s. každoročne podporuje množstvo projektov v športovej, kultúrnej, vzdelávacej 

alebo sociálnej oblasti. Projekty, ktoré sú určené pre širokú verejnosť, ktoré nesú 

v sebe známku kvality, šíria silnú myšlienku, či nápad, a sú prínosom pre mnohých 

iných ľudí. Aj v roku 2018 sme podporili mnohé takéto projekty a stali sme sa ich 

partnermi. Faktom je, že spoločnosť TIPOS aj v roku 2018 pokračovala v podpore 

predovšetkým športových podujatí a projektov. Pomoc pre slovenský šport, 

profesionálnych športovcov, športové kluby, ale aj mladé športové talenty – aj to bola 

naša úloha v podpore športu v roku 2018.  

 

Slovenský olympijský a športový výbor  

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je hrdým exkluzívnym partnerom 

Slovenského olympijského a športového výboru už niekoľko rokov. Podporujeme 

olympijské športy a aj našou pomocou rozvíjame športovú kariéru slovenských 

olympionikov, či už športovcov, ktorí prinášajú zo svetových podujatí domov skvelé 

výsledky, alebo začínajúce športové talenty. Podpora olympijského športu hrá v našej 

spoločnosti významnú úlohu. Za každým úspešným športovcom sa skrývajú dni, 

týždne, mesiace a roky tvrdého tréningu, náročnej prípravy, občas aj siahnutia na dno 

svojich fyzických, či psychických síl. Športovci dávajú do svojej kariéry nielen silu, 

srdce, ale aj finančné prostriedky, a tých nikdy nie je navyše.  

Práve v tomto smere sme sa rozhodli, že situáciu športovcom aspoň trochu uľahčíme 

a odbremeníme ich od finančnej záťaže, ktorú si každý jeden šport vyžaduje. Ako hrdý 

exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru podporujeme 

športovcov v ich príprave, počas tréningov, v rámci cestovania na športové podujatia, 

ale aj na realizáciu, či účasť na týchto podujatiach. Práve vďaka každej jednej podpore 

a vďaka každému partnerovi sa môžu naplno sústrediť na svoju športovú prípravu, aby 

hrdo a s úspechom reprezentovali našu krajinu vo svete a prinášali fantastické 

úspechy.  

V rámci partnerstva so Slovenským olympijským a športovým výborom podporujeme 

aj mnohé športové projekty a akcie, ktoré sú zároveň motiváciou pre mladé športové 

talenty. Každý šport si vyžaduje finančné prostriedky, pretože aj vďaka nim sa môže 

zrodiť a vyvíjať športový talent tým, že bude mať vytvorené ideálne podmienky na 

rozvoj v rámci športu. Slovenský olympijský a športový výbor zastrešuje rôzne akcie 

a podujatia, vychováva športové talenty a práve tie tvoria budúcu generáciu našich 

úspešných športovcov, ktorí o pár rokov nahradia tých súčasných.  
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Najväčšou celosvetovou športovou udalosťou boli v roku 2018 XXIII. Zimné olympijské 

hry v Pjongčangu, ktoré sa konali od 9.2.2018 do 25.2.2018.  Slovensko na nich 

reprezentovalo 56 športovcov a Slovensko si odtiaľ prinieslo tri medaily, pričom všetky 

tri medaily patrili našej najúspešnejšej biatlonistke Anastasii Kuzminovej, ktorá na 

zimných olympijských hrách v Pjongčangu získala jednu zlatú a dve strieborné 

medaily.  

 

Zober loptu, nie drogy  

Pomáhať deťom a mládeži nájsť si cestu k športu, povzbudiť deti k tomu, aby sa začali 

hýbať, šíriť osvetu medzi nimi a hlavne uvedomovať si silnú myšlienku – Zober loptu, 

nie drogy. Presne tento odkaz už viac ako trinásť rokov šíri medzi slovenské deti 

a mládež projekt s  názvom „Zober loptu, nie drogy“. Nezisková organizácia sa 

angažuje v oblasti organizácie športových podujatí určených deťom a mladým ľuďom 

a prostredníctvom nich sa snaží o protidrogovú prevenciu a zvyšovanie telesnej 

zdatnosti, ale aj o rozvoj morálnych vlastností všetkých účastníkov.  

Projekt „Zober loptu, nie drogy“ priniesol počas svojej existencie viac ako 70 000 

mladým ľuďom a deťom možnosť športovať, zažívať radosť z pohybu a zabávať sa do 

takmer 120 miest po celom Slovensku. Základným poslaním tohto projektu aj naďalej 

zostáva pomáhať zapájať deti a mládež do športových aktivít a zlepšovať tak ich 

fyzickú kondíciu, podporovať ich koncentráciu, tvorivosť a tímovú spoluprácu. 

Prostredníctvom hry a športových aktivít sa snaží o budovanie zdravého sebavedomia 

a odstraňovanie predsudkov, či diskriminačných tendencií.  

Spoločnosť TIPOS je partnerom projektu „Zober loptu, nie drogy“ a aj takouto formou 

prispieva k podpore športového rozvoja detí a mládeže v rámci celého Slovenska na 

základných a stredných školách. Naša spoločnosť sa v rámci tohto partnerstva spája 

so silným a stabilným partnerom, ktorého cieľom je pomáhať deťom a mládeži spojiť 

šport, fyzickú aktivitu a dobré pocity zo športu, s posilňovaním zdravia a odstrániť tak 

potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog, omamných látok a iných závislostí.  

 

Slovenský zväz bedmintonu 

Jednou zo športových oblastí, ktoré Spoločnosť podporovala v roku 2018, bol aj 

bedminton. Stali sme sa partnerom Slovenského zväzu bedmintonu. Tento šport 

zaznamenáva v posledných rokoch veľký nárast a teší sa čoraz väčšej popularite, za 

ktorým stojí aj koncepcia Slovenského zväzu bedmintonu v oblasti jeho rozvoja 

a popularizácie ako „športu pre všetkých“. Bedminton zažíva svoj vzostup a stále viac 

športových centier ponúka tento šport v rámci svojich kapacít. Len pre porovnanie, 

kým v roku 2006 bolo v rámci bedmintonu registrovaných hráčov 657, celkový počet 

registrovaných hráčov je momentálne 6 148, v 57 bedmintonových kluboch na 

Slovensku.  
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Slovenský zväz bedmintonu zastrešuje aj Slovenskú reprezentáciu juniorov 

a dospelých, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných turnajoch ako sú 

Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta. Hráči mali zastúpenie aj na olympijských 

hrách v roku 2012. Aktuálne má Slovenský zväz bedmintonu kvalifikantov, ktorí sa 

s veľkou pravdepodobnosťou zúčastnia na olympijských hrách v Tokiu v roku 2020.  

Na podporu a rozvoj bedmintonu slúži projekt s názvom „Začni s bedmintonom“, 

prostredníctvom ktorého sú poskytované školenia a materiálne vybavenia pre 

základné školy. Momentálne je vyškolených 709 učiteľov telesnej výchovy a do 

projektu je zapojených 709 základných škôl z celého Slovenska.  

 

Medzinárodný atletický míting P-T-S 2018  

Niektoré športové podujatia sú ako kométy – zažiaria a zhasnú. Zmiznú a nikomu 

nechýbajú. Ale sú aj také, za ktorými je mnohým fanúšikom a divákom aj po rokoch 

ľúto. Boli totiž stálicami na športovom nebi. Desaťročia fascinovali fanúšikov nielen 

doma, ale aj vo svete. To je prípad atletického mítingu v Bratislave, ktorý bol 

v najslávnejšej ére súčasťou elitného svetového seriálu IAAF Grand Prix a chýrni 

experti kráľovnej športov ho roky s rešpektom označovali lichotivým prívlastkom 

„Zürich východu“. Charakterizovala ho tradične silná medzinárodná konkurencia, 

skvelé výkony, vrátane svetových, či európskych rekordov a plné hľadisko. 

Legendárny atletický míting Pravda – Televízia – Slovnaft znovu ožil v roku 2016. Aj 

vďaka podpore spoločnosti TIPOS sa pred dvomi rokmi obnovil tento významný 

atletický míting a vrátil sa na atletické nebo. Partnerstvo a podpora k tejto významnej 

atletickej akcii pokračovala aj v roku 2018 a aj vďaka podpore spoločnosti TIPOS sa 

mohol uskutočniť a zrealizovať v poradí už 53. ročník atletického mítingu P – T – S.  

Uskutočnil sa 29. júna 2018 v Šamoríne, opäť na štarte so slovenskou elitou 

i svetovými hviezdami, olympijskými víťazmi a medailistami. Na podujatí štartovalo 

208 športovcov z 36 krajín zo 4 kontinentov. Návštevnosť bola viac ako 2 000 divákov.  

 

Medzinárodný maratón mieru 2018 

Medzinárodný maratón mieru bol založený ešte v roku 1924 a dnes je tak najstarším 

maratónom v Európe a po Bostone zároveň aj druhým najstarším maratónom vo 

svete. Naci Slovensku ide o športovo – spoločenské podujatie s najväčšou tradíciou 

a kontinuitou. V roku 2018 sa uskutočnil v poradí už 95. ročník, a spoločnosť TIPOS 

bola jeho hlavným partnerom.  

Medzinárodný maratón mieru prináša popri špičkových športových výkonoch 

ozdobených v minulosti štartom olympijských víťazov, svetových rekordérov aj 

možnosť zapojenia a využitia pre viac ako 13 000 športovcov z celého sveta. Ide 
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o jedno z najväčších športových podujatí na Slovensku. Deti a mládež tvoria 

v doplnkových disciplínach približne 30 percent počtu štartujúcich. Medzinárodný 

maratón mieru každoročne do športovania zapája približne 4 000 detí a pre väčšinu 

z nich je to aj motivácia na ceste k celoživotnému aktívnemu životnému štýlu.  

Počas svojej existencie zaznamenal Medzinárodný maratón mieru mnoho 

významných míľnikov. V roku 1997 bol hostiteľom a organizátorom IAAF majstrovstiev 

sveta v polmaratóne, čo je v histórii Slovenska doposiaľ jediný svetový šampionát 

v atletike konaný na jeho území. Maratón je aktuálne držiteľom IAAF Silver Label ako 

jediné takéto podujatie na Slovensku. Podľa portálu All Athletics sa Medzinárodný 

maratón mieru umiestnil v roku 2017 s celkovým výsledkom skóre 5 890 bodov na 12. 

mieste medzi všetkými hodnotenými maratónskymi behmi v Európe a ako jediný 

maratón zo Slovenska sa nachádza v prvej stovke tohto prestížneho rebríčka.  

Na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru 2018 štartovalo 13 848 športovcov z 

51 krajín, ktorých popri trati podporovalo cca 85 000 divákov.  

 

Slovenský futbalový zväz  

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. bola partnerom II. Ligy Slovenského 

futbalového zväzu, ženskej reprezentácie a mládežníckych reprezentácií. Partnerstvo 

nieslo v sebe myšlienku podpory a rozvoja futbalu pomocou podpory jednotlivých 

futbalových klubov Slovenského futbalového zväzu po celom Slovensku. Slovenský 

futbalový zväz má viac ako 400 000 členov, čo ho stavia do pozície najväčšej športovej 

organizácie na Slovensku s počtom registrovaných futbalových klubov 8 715. 

Slovenský futbalový zväz je členom FIFA od roku 1994 a členom UEFA od roku 1993.  

Partnerstvo spoločnosti TIPOS so Slovenským futbalovým zväzom prináša podporu 

športu, športovej činnosti futbalových klubov a mládežníckych reprezentácií. V rámci 

svojich štruktúr zabezpečuje Slovenský futbalový zväz pravidelnú športovú aktivitu 

desaťtisícom ľudí a každý týždeň sa v mestách a v obciach koná viac ako 2 200 

súťažných stretnutí.  

Spoločnosť TIPOS bola v roku 2018 zároveň aj partnerom Ženskej reprezentácie 

a mládežníckych reprezentácií U15, U16, U17, U18, U19 a U20. Základňu 

mládežníckeho futbalu tvorilo v sezóne 2017/2018 148 679 aktívnych futbalistov. 

Ženský futbal sa na začiatku 21. storočia sprofesionalizoval a spopularizoval. Členská 

základňa sa za uplynulé dva roky viac než zdvojnásobila. V sezóne 2017/2018 v nej 

hralo 7 011 aktívnych ženských futbalistiek a viac ako 6 600 dievčat bolo zapojených 

do futbalových grassroots projektov.   
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Bratislavské jazzové dni  

Dva úspešné festivaly, ktoré sa počas rokov svojej existenciou stali už legendárnymi. 

Reč je o Bratislavských jazzových dňoch, ktoré sa konajú každoročne. V roku 2018 bol 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. partnerom 11. ročníka festivalu Jarné 

Bratislavské jazzové dni 2018 a 44. ročníka festivalu Jesenné Bratislavské Jazzové 

dni 2018. Cieľom oboch festivalov bolo priniesť fanúšikom tohto hudobného žánru to 

najlepšie, čo v súčasnosti tento žáner ponúka, a cieľ bol do bodky naplnený. 

Vystúpenia popredných svetových a slovenských jazzových umelcov, ktorí zažiarili na 

Bratislavských jazzových dňoch v roku 2018, sú toho potvrdením.  

Jarné Bratislavské jazzové dni sa uskutočnili 28. apríla 2018 a Jesenné Bratislavské 

jazzové dni sa konali od 19. do 21. októbra 2018 v priestoroch Expo Arény Incheba 

v Bratislave.  

Na jarnom podujatí vystúpili tri kapely z krajín Estónsko, Izrael, USA, na ktoré sa prišlo 

pozrieť 450 divákov. Na “jesenných jazzákoch“ vystúpilo spolu 22 kapiel, ktorých 

vystúpenie si užilo spolu viac ako 6 500 divákov. Festival Jesenné Bratislavské 

Jazzové dni má významné postavenie v medzinárodnom ponímaní, v ktorom patrí 

medzi najväčšie medzinárodné hudobné festivaly v strednej Európe. Súčasťou 

festivalu je aj tzv. Pódium mladých talentov, čo umožňuje mladým hudobníkom 

prezentovať sa nielen pred publikom, ale aj pred domácimi a zahraničnými odborníkmi. 

Víťaz tejto súťaže automaticky vystúpi v hlavnom programe nasledujúceho ročníka 

Bratislavských jazzových dní.  

 

STROM – tanečné divadlo  

STROM je pravá forma tanečného divadla, ktorá mapuje slovenskú tradíciu a vysoko 

štylizovane spracúva slovenskú folklórnu rôznorodosť prostredníctvom mladého 

zaľúbeného páru, ktorý prechádza slovenskými regiónmi, od východu až po západ 

Slovenska. Predstavenie Strom v spojení s rukopisom choreografa a režiséra Jána 

Ďurovčíka dáva záruku a záväzok voči publiku a odbornej verejnosti o dokonalosti 

spracovania tohto známeho divadelného predstavenia oceneného Krištáľovým 

krídlom.  

Obrovským prínosom tohto unikátneho projektu je rozvoj a prezentácia tanečnej 

folklórnej farebnosti prostredníctvom mladých a perspektívnych tanečníkov, ktorých 

naplnením je uplatnenie sa práve v modernom tanečnom divadle a v jeho divadelných 

tituloch. Slovenské umenie a jeho zložky ako spev, hudba, činohra a tanec dávajú 

priestor k zviditeľneniu slovenskej tvorby a v prvom rade tanca a štylizovanej 

umeleckej forme, ktorá bez pochýb oslovuje divákov všetkých vekových kategórií vo 

všetkých regiónoch Európy.  

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. bol partnerom tanečného divadla STROM. 

Podporením tohto projektu sme dali príležitosť aj pre mladšiu generáciu interpretov pre 
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ich samotné uplatnenie. Strom dokáže totiž spájať mladých tanečníkov všetkých 

žánrov, od moderného baletu až po folklór, v zjednotení ich v jeden dokonalý umelecký 

tvar. Projekt pozitívne ovplyvňuje slovenskú verejnosť v myšlienke, aby nikto z nás 

nezabudol na našich rodičov a ich odkaz.  

 

Viva Musica! Festival 2018 

Viva Musica! Festival vznikol v roku 2005 a počas svojej existencie dokázal prilákať 

množstvo návštevníkov. Nečudo, že dnes sa zaraďuje medzi najväčšie hudobné 

festivaly na Slovensku.  Predstavuje jedinečný koncept mestského letného hudobného 

festivalu, ktorého hlavnú myšlienku možno zhrnúť do dvoch slov – klasika inak. Od 

svojho prvého ročníka ponúka festival  ľuďom to najlepšie z klasickej hudby, ktorú sa 

snaží prezentovať netradičným spôsobom, na netradičných miestach a v netradičných 

kontextoch. Rúca tak mýty o tzv. „vznešenej nude“, s ktorou by si mnohí ľudia mohli 

túto hudbu a tento hudobný žáner spájať. Viva Musica! Festival prináša svojim 

návštevníkom každý rok exkluzívne hudobné projekty v podaní špičkových domácich 

a svetových umelcov.  

Otvárací koncert 14. ročníka medzinárodného festivalu Viva Musica! priniesol do 

Bratislavy v exkluzívnej slovenskej premiére výnimočnú osobnosť – legendárneho 

amerického herca, režiséra a producenta Johna Malkovicha, ktorý sa predstavil 

s orchestrom s projektom Rozprava o slepcoch. Dokopy sa na tomto ročníku 

predstavilo 165 umelcov zo siedmich krajín. Festival sa konal na dvadsiatich piatich 

koncertných pódiách, na ktorých bolo odohraných viac ako sto koncertov. Vystúpenia 

prilákali 10 100 divákov. 
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ĽUDSKÉ ZDROJE  

Počet  zamestnancov - vývoj v roku 2018:  

 Stav k 01.01.2018:  148 zamestnancov, z toho 73 žien a 75 mužov. 

 Stav k 31.12.2018:  154 zamestnancov, z toho 77 žien a 77 mužov.  

 Pracovný pomer v priebehu roku 2018 vznikol u 10 nových zamestnancov.  

 Pracovný pomer v priebehu roku 2018 ukončili 4 zamestnanci.  

 Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2018: 

152,33 zamestnanca. 

 Priemerný vek zamestnancov spoločnosti k 31.12.2018: 44 rokov. 

 K 31.12.2018 bolo 8 zamestnancov na materskej, prípadne rodičovskej 

dovolenke.  

 

Vzdelávanie 

V roku 2018 rovnako, ako v predchádzajúcom roku, Spoločnosť pokračovala 

v podpore rastu kvalifikácie svojich zamestnancov. Na vzdelávanie bola vynaložená 

suma 49 644,40 EUR.  

Vzdelávanie zamestnancov bolo zamerané najmä na: 

 odborné školenia interných prevádzkových programov, odborné konferencie a 

semináre zamerané napríklad na: GDPR, manažérske, koučing, 

obchodné, komunikačné a motivačné zručnosti, compliance, verejné 

obstarávanie, obchodnú komunikáciu s klientami, e-learningové školenie  a iné,  

 výučby cudzích jazykov,   

 prednášky a semináre v ekonomickej oblasti, najmä pri legislatívnych zmenách 

právnych predpisov.  

 

Sociálna politika 

V sociálnej politike Spoločnosť postupovala podľa schváleného ročného rozpočtu 

tvorby a čerpania sociálneho fondu.  

Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu v roku 2018 evidujeme vo 

výške  91 183,95 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 
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 príspevky na kultúru a šport formou darčekových poukážok DOXX a CALLIO 

karty. 

Prostriedky z nákladov Spoločnosti, v súvislosti so starostlivosťou o zamestnancov, 

Spoločnosť vynaložila vo výške 330 114,24 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 

 mimoriadne výročné odmeny pre zamestnancov pri príležitosti  15., 20. a 

25. výročia ich pôsobenia v Spoločnosti. 

 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Spoločnosť TIPOS v roku 2018 spustila systém elektronického schvaľovania faktúr, 

čím sa zníži spotreba papiera, a tým pádom aj negatívny dopad na životné prostredie. 

Ďalej Spoločnosť pokračuje v systéme zhodnocovania odpadov z obalov. 

Množstvo zhodnocovaného plastového a papierového odpadu z obalov dosahuje 

v priemere 30 ton ročne.  
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 

  

 


