
Názov predmetu zákazky
Tovary, služby, 
stavebné práce 

pre rok 2021

Predpokladaná 
hodnota zákazky v 

eur bez DPH
Stručný opis predmetu zákazky Postup zadávania zákazky

Zdroj 
financovania

Predpokladaný 
termín 

obstarávania

Predpokladaný 
termín začiatku 
plnenia (zmluvy, 

dohody)

Trvanie zmluvy, 
Rámcovej dohody         

(v mesiacoch)

Kľúčový systém Drieňová Tovar/služba                15 000,00 € 
Výmena zámkov na Drieňovej, vrátane  elektronického zámku 
na Brečtanovú žreby, vrátane inštalácie

§117 Vlastné zdroje 2Q/2021 2Q/2021 1 mesiac

Systém/produkt na identifikáciu a 
overenie identifikácie FO

Tovar/služba Indikatívny cenový 
prieskum

Systém zastrešujúci automatickú identifikáciu a  overenie 
identifikácie FO (bez zásahu ľudského faktora) - rozpoznávanie 
zhody tváre cez fotografiu s fotografiou na doklade totožnosti 
(najmä v rámci e-herne, existujúci aj noví hráči)

bude závisieť od PHZ Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q - 4Q/2021
konkrétne podmienky 
budú spresňované pri 

príprave projektu

Klimatizácia Brečtanová 1 Tovar                  6 250,00 € 
Doplnenie 5 ks chýbajúcich klimatizačných jednotiek do 
zvyšných nevychladených kancelárií v centrále Spoločnosti spolu 
s montážou.

EKS Vlastné zdroje 2Q/2021 2Q/2021 6 mesiacov

Recepcia, podateľňa, sekretariát 
Brečtanová 1 - atypický nábytok, 
výroba montáž a servis pri tvorbe 
dizajnového interiéru.

Tovary a Služby                37 500,00 € 
V nadväznosti na projekt dizajnového interiéru - štúdie z roku 
2017 výroba a kompletný servis realizácie interiérového 
atypického nábytku.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2021 2Q/2021 6 mesiacov

Vstupné vchodové dvere do budovy 
centrály Brečtanová 1, vrátane 
vstupného priečelia (recepcia, 
serverovňa)

Služby 
(realizačný 

projekt)
               15 000,00 € 

Realizačný projekt fasády budovy - výmena starých konštrukcií 
vstupných dverí a stavebných otvorov 1.NP fasády budovy, 
kovania zabezpečujúce otváranie, uzatvorenie a ovládanie 
krídiel stavebných otvorov, inštalácia elektromagnetických 
zámkov a príslušenstva, zabezpečovací systém,  inštalácia 
prístupového systému s kontrolou vstupu a výstupu, inštalácia 
tlačidla núdzového otvárania, inštalácia osvetlenie vstupu.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2021 2Q/2021 6 mesiacov

Vstupné vchodové dvere do budovy 
centrály Brečtanová 1, vrátane 
vstupného priečelia (recepcia, 
serverovňa)

Stavebné práce                50 000,00 € 

Vstupný priestor - výmena starých konštrukcií vstupných dverí, 
inštalácia elektromagnetických zámkov a príslušenstva, 
zabezpečovací systém,  inštalácia prístupového systému s 
kontrolou vstupu a výstupu, inštalácia tlačidla núdzového 
otvárania, inštalácia osvetlenie vstupu.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q/2021 6 mesiacov

Údržba, oprava a vyčistenie fasády, 
strechy a výplní otvorov budovy 
centrály Spoločnosti

Služby                50 000,00 € 

Údržba, oprava a vyčistenie  budovy centrály Spoločnosti. 
Fasáda, strecha, výplní stavebných otvorov od prachu, plesní, 
machu a iného znečistenia. Opravy okapov a prípadnej izolácie 
proti vode.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2021 2Q/2021 6 mesiacov

Služobné motorové vozidlo úžitkové 
pre distribúciu - 1 ks á 16 000 s DPH

Tovar                13 333,00 € 
Úžitkové vozidlo do 3,5 ton na prepravu tovaru s ťažným 
zariadením, benzínový motor a so servisom na 5 rokov/100 000 
km.

podlimitná zákazka Vlastné zdroje 3Q/2021 3Q/2021 60 mesiacov

Služobné motorové osobné vozidlo 
dispozičné - 1 ks á 15 000 € s DPH

Tovar                12 500,00 € 
Služobné motorové osobné vozidlo na žrebovanie a 
prevádzkové potreby, benzínový motor a  s predĺženou zárukou 
na 5 rokov/100 000 km.

podlimitná zákazka Vlastné zdroje 3Q/2021 3Q/2021 60 mesiacov

Služobné motorové osobné vozidlá pre 
servisných technikov na RS - 4 ks á 25 
000 s DPH

Tovar                83 333,00 € 
Obnova 4 ks servisných vozidiel na regionálnych strediskách, 
benzínový motor a s predĺženou zárukou na 5 rokov/150 000 
km.

podlimitná zákazka Vlastné zdroje 4Q/2021 4Q/2021 60 mesiacov

Kotolňa centrála TIPOS Brečtanová 1 Tovar                30 000,00 € 

Výmena opotrebovanej 24-ročnej kotolne po svojej 
prevádzkovej životnosti. 3 ks nových kotlov v kaskádovom 
zapojení, 1ks zberný komín, nové potrubia, 1 ks bojler, čerpadlá 
prevádzky TÚV, výmena istiacich a spínacích prvkov 
elektorinštalácie, doplnenie modulov riadiaceho systému.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2021 2Q/2021 6 mesiacov

Audítorské služby Služby             180 000,00 € 
Audit spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. za 
tri účtovné obdobia 2021, 2022 a 2023

podlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q/2021 36 mesiacov

Poradenské služby v oblasti daní Služby                65 000,00 € 
Daňové poradenstvo, poradenská činnosť pri zostavovaní 
daňového priznania, DPH, atď.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 24 mesiacov

Poskytovanie neaudítorských služieb Služby                65 000,00 € 

Neaudítorskými službami sa rozumejú najmä služby v oblasti 
vedenia účtovníctva, analýz účtovného systému, oceňovania 
majetku, vypracovania odporúčaní a poskytovania konzultácií na 
overenie a posúdenie podnikateľského zámeru a ostatné 
neaudítorské služby, ktoré poskytujú v rozsahu požiadavky 
účtovnej jednotky (verejného obstarávateľa).

§117 Vlastné zdroje 1Q/2020 2Q/2020 12 mesiacov

Poradenstvo v oblasti verejného 
obstarávania

Služby                65 000,00 € Poskytovanie poradenstva v oblasti verejného obstarávania §117 Vlastné zdroje 1Q/2021 2Q/2020 12 mesiacov

Strategické poradenstvo pred 
transformáciou spoločnosti

Služby          1 500 000,00 € 

Strategické poradenstvo za účelom transformácie spoločnosti na 
modernú dynamickú spoločnosť a na zabezpečenie dlhodobého 
udržateľného rastu. Špecifická analýza predajnej siete a 
distribučných kanálov s cieľom maximalizovať predajný 
potenciál a zabezpečiť efektivitu vynaložených zdrojov

nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2021 2Q/2020 12 mesiacov

Návrh procesov personálneho 
manažmentu

Služby                60 000,00 € 
Zavedenie performance management systému, definícia KPIs a 
odmeňovania pre jednotlivé funkcie v spoločnosti na základe 
reálneho výkonu, platový benchmark s komerčnou sférou

§117 Vlastné zdroje 1Q/2021 2Q/2020 9 mesiacov

Interpretácia a následná 
implementácia požiadaviek v oblasti 
AML a compliance

Služby                50 000,00 € 
Adaptácia AML procesov na novú legislatívu a state of the art na 
SK trhu

§117 Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q/2021 12 mesiacov

                                                                                                                                        

NÁVRH PLÁNU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2021
„zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie stavebných prác“                                                

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskoršich predpisov



E-learningový vzdelávací systém pre 
zamestnancov

Služby                30 000,00 € Systém e-learningového vzdelávania §117 Vlastné zdroje 3Q/2021 3Q/2021 24 mesiacov

Prekladateľské a tlmočnícke služby Služby                20 000,00 € 
Zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre 
interné potreby spoločnosti

§117 Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q/2021 24 mesiacov

Poskytovanie služieb patentového 
zástupcu

Služby                34 000,00 € 

Spoločnosť TIPOS v zmysle svojich aktivít potrebuje zabezpečiť 
služby súvisiace s ochrannými známkami, ich sledovanie, 
kontrolu, spracovanie konkrétnych podaní na ÚPV SR, 
v neposlednom rade konzultačnú činnosť v oblasti patentového 
a známkového práva

§117 Vlastné zdroje 2Q/2021 2Q/2021 24 mesiacov

Poskytovanie služieb v oblasti riadenia 
projektov

Služby                60 000,00 € Poskytovanie služieb v oblasti riadenia projektov §117 Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q/2021 24 mesiacov

Poskytovanie strážnej služby Služby                38 000,00 € 
Bezpečnostná služba pri ochrane vstupu do centrály spoločnosti, 
vstupných priestorov pre verejnosť

§117 Vlastné zdroje 4Q/2021 1Q/2022 12 mesiacov

Teletext Služby                30 000,00 € 
Prenajatie teletextových strán za účelom umiestnenia informácií 
o výhrach a umožnenie automatickej aktualizácie

§117 Vlastné zdroje 4Q/2021 1Q/2022 12 mesiacov

Služby spojené so zabezpečením 
leteniek a ubytovania

Služby                50 000,00 € 
Zabezpečenie leteniek a ostatných súvisiacich služieb pre účely 
služobných ciest zamestnancov v SR a zahraničí

§117 Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q/2021 24 mesiacov

Zabezpečenie servisu pre PREMATCH 
stávky

Služba                44 400,00 € Služba na prijímanie stávok pred začiatkom udalostí §117 Vlastné zdroje 1Q/2021 2Q/2021 12 mesiacov

Podporný servis ku zápasom na LIVE 
betting

Služba                68 400,00 € 
Služba na podporu tipovania LIVE stávok, ide o grafické 
znázornenie priebehu zápasu so štatistikami

§117 Vlastné zdroje 1Q/2021 2Q/2021 7 mesiacov

Servis na dodanie dát a kurzov 
PREMATCH a LIVE pre E-sporty

Služba                50 000,00 € 
Služba, ktorá dodá komplet dáta na predzápasové stávky a live 
stávky 

§117 Vlastné zdroje 1Q/2021 3Q/2021 10 mesiacov

Servis na dodanie dát a kurzov LIVE 
pre NHL a NBA

Služba                59 250,00 € Služba, ktorá dodá komplet dáta na live stávky NHL a NBA  §117 Vlastné zdroje 1Q/2021 2Q/2021 12 mesiacov

SMS ŽREBY – predaj elektronických 
okamžitých lotérií prostredníctvom 
krátkych textových správ 

Služba          5 926 000,00 € Zabezpečenie predaja SMS okamžitých lotérií nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2021 1Q/2021 24 mesiacov

Analyza, implementacia Face 
recognition SW (AML SW na kontrolu a 
identifikaciu fotiek) vs doklady

HW, SW             400 000,00 € 
Zabezpecenie face recognition funkcionality pri registracii 
novych kont a sprave sucasnych kont z hladiska AML

nadlimitná zákazka Vlastne zdroje 2Q/2021 Q3/2021 48 mesiacov

Afiliačný systém Služba             200 000,00 € 
Zabezpečenie prevádzky komplexného systému pre správu 
afiliačného programu

podlimitná zákazka Vlastné zdroje 3Q/2021 4Q/2021 48 mesiacov

Technologické a softwarové riešenie 
pre OPZ

HW, SW             150 000,00 € Komplexné riešenie call centra podlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q/2021 12 mesiacov

Tlačiarenské služby_neštandardy Služby             230 000,00 € 

Predmetom zákazky bude tlač neštandardných tlačiarenských 
prvkov, vrátane dopravy a balenia ako napr. bannery, stand upy, 
urny, BCL, roll upy, stojany, komatexové a kapa plastové, stojany 
na tikety, mincovníky...

nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 3Q/2021 4Q/2021 24 mesiacov 

Tlačiarenské služby_štandardy Služby             200 000,00 € 
Predmetom zákazky bude tlač štandardných tlačiarenských 
prvkov vrátane dopravy a balenia ako napr. hlavičkové papiere, 
obálky, DL letáky, obaly na tikety a pod.

podlimitná zákazka Vlastné zdroje 3Q/2021 4Q/2021 24 mesiacov 

Multipanelové riešenia pre POS_pilot Tovar                68 500,00 € 
Pilot na 10 poštách _multipanelové riešenie_branding predajnej 
siete_mandatár POS

§117 Vlastné zdroje 2Q/2021 3-4Q/2021 12 mesiacov 

Merchandisingová agentúra Služba             250 000,00 € 
Návrh vysúťažiť merchand. agentúru s cieľom komunikačne 
zjednotiť predajnú sieť, zahŕňa analýzu stavu a kontrolu 
predajných miest

nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q/2021 36 mesiacov 

Prieskumná agentúra Služba             200 000,00 € 

Prieskumná agentúra na prieskum trhu, spotrebiteľov, reklamy 
(vnímanie, znalosť, hodnotenie, testovanie), mystery shopping, 
exit intrevierws, prieskum vhodnosti športových ambasádorov, 
testovanie nových mediálnych projektov, TV relácií, nových 
produktov a značiek, U&A (r. 2022) a ad hoc prieskumy 

podlimitná zákazka Vlastné zdroje 3Q/2021 1Q/2022 24 mesiacov 

Zabezpečenie optimalizácie účtov v 
Google Analytics, nastavenie účtov a 
reportingu, školenia a konzultácie v GA

Služba
 Indikatívny cenový 

prieskum 
Predmetom je optimalizácia účtov Google Analytics a nastavenie 
požadovaných reportov, konzultácie a školenia v GA

bude závisieť od PHZ Vlastné zdroje 2Q/2021 3Q/2021 6-12 mesiacov

Montáž a demontáž označovacích 
prvkov na zberných miestach

Stavebné práce                50 000,00 € 
Zabezpečenie montáže a demontáže označovacích prvkov v 
predajnej sieti spoločnosti TIPOS.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2021 2Q/2021 12 mesiacov 

Darceky / balicky pre obchodných 
partnerov Vianoce

Tovar                33 000,00 € 
Darčekové koše pre obchodných partnerov, zamestnancov, vína 
pre clerkov.

§117 Vlastné zdroje 4Q/2021 4Q/2021 1 mesiac



Poskytovanie služieb v oblasti public 
relations

Služba                60 000,00 € 

Komplexné zabezpečenie PR služieb, ako napr. komunikačná 
podpora a budovanie dobrého mena spoločnosti, príprava 
textov a ich umiestnenie v relevantných médiách, komplexnú 
krízovú komunikáciu, príprava podkladov na účely prezentácie a 
propagáciu spoločnosti a i.

§117 Vlastné zdroje 4Q/2021 1Q/2022 12 mesiacov

Poskytovanie služieb digitálnej 
mediálnej agentúry

Služba          7 000 000,00 € 

Služby digitálnej mediálnej agentúry - digitálna stratégia, 
plánovanie a nákup online mediálnych kampaní, analýza online 
trhu, analýza spotrebiteľa, tvorba oublík na cielenie on line 
kampaní, optimalizácia, negociácia podmienok a pod.

nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2021 4Q/2021 36 mesiacov

Poskytovanie služieb v oblasti 
mediálnych analýz a optimalizácie 

Služba
Indikatívny cenový 

prieskum

Poskytovanie komplexných analýz o sledovanosti médií 
cieľovými skupinami, príprava konkurenčných analýz,  analýzy 
vývoja mediálneho trhu, analýzy spotrebiteľov a 
spotrebiteľského a nákupného správania, optimalizácia a 
kalkulácia výkonu mediálnych kampaní pre všetky media typy, 
postbuy analýzy pre TV, konkzrenčný kreatívny monitoring.

bude závisieť od PHZ Vlastné zdroje Q2-Q3/2021 Q3-Q4/2021 12 mesiacov 

Poskytovanie služieb v oblasti 
prenajmu nebytovych priestorov a ich 
optimalizacie

Služba
Indikatívny cenový 

prieskum
Výber vhodnej realitnej spoločnosti pre výber priestorov pre RS 
v KE.

bude závisieť od PHZ Vlastné zdroje Q2/2021 Q3/2021 3 mesiace

Nákup vysielacieho času pre reklamné 
kampane a informácie pre tipujúcich

Služba          1 100 000,00 € 

Spoločnosť TIPOS potrebuje informovať  o výsledkoch 
žrebovania širokú hráčsku verejnosť, na základe toho potrebuje 
zabezpečiť vysielací čas vo forme informácie pre tipujúcich aj u 
vysielateľa RTVS. Taktiež potrebuje nakúpiť vysielací priestor pre 
reklamné kampane. Vysielací čas pre RTVS sa nakupuje cez 
Media RTVS.

PRK Vlastné zdroje Q4/2021 Q1/2022 12 mesiacov

Zhotovenie diela a údržba diela 
informačného systému na 
zabezpečenie výkonu agendy ochrany 
pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a financovaním 
terorizmu                 (IS AML/CFT) 
v oblasti prevádzkovania hazardných 
hier na území Slovenskej republiky 
podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o 
hazardných hrách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; zabezpečenie 
podpory prevádzky a rozvoja diela po 
dobu 60 mesiacov

Služba             950 000,00 € 

Predmetom zákazky je zhotovenie diela a údržba diela 
informačného systému IS AML/CFT na účely zabezpečenia 
plnenia povinností vyplývajúcich z Programu vlastnej činnosti 
spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. zameranej 
proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu 
terorizmu podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2021 4Q/2021 60 mesiacov

Poskytnutie služieb v oblasti ochrany 
osobných údajov

Služba
indikatívny cenový 

prieskum

Odborné poradenstvo podľa Nariadenia GDPR a Zákona č. 
18/2018 Z. z. v podmienkach spoločnosti TIPOS, spočívajúce v 
odbornej konzultácii a príprave podkladov k plneniu povinností 
spoločnosti TIPOS a zákonnému spracúvaniu osobných údajov, 
udeľovaniu pokynov (poučení) zamestnancov a iných 
oprávnených osôb na prístup a spracúvanie osobných údajov, 
úprave interných riadiacich aktov v oblasti ochrany osobných 
údajov (najmä smerníc), vybavovaniu žiadostí dotknutých osôb, 
vrátane informačnej povinnosti, úprave zmluvného vzťahu so 
sprostredkovateľom, oznamovaniu a dokumentovaniu 
porušenia ochrany osobných údajov, cezhraničnému prenosu, k 
súčinnosti s Úradom na ochranu osobných údajov SR, vrátane 
legislatívnej údržby záznamov o spracovateľských činnostiach a 
posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov na základe zmien 

bude závisieť od PHZ Vlastné zdroje 1Q/2021 1Q/2021 24 mesiacov 


