
Názov predmetu zákazky

Tovary, 
služby, 

stavebné 
práce pre rok 

2022

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)

Poradenstvo v oblasti verejného 
obstarávania

Služby                  65 000,00 € 
Poskytovanie poradenstva v oblasti verejného 
obstarávania.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2022 3Q/2022 12

Pomocné práce a služby Služby                  35 000,00 € 
Služby personálnej agentúry na poskytovanie 
pracovníkov na výkon pomocných služieb a 
manuálnych prác.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 24

E-learningový vzdelávací 
systém pre zamestnancov

Služby                  30 000,00 € Systém e-learningového vzdelávania. §117 Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 24

Stravovanie zamestnancov Služby                768 000,00 € 
Prevádzkovanie elektronického systému  stravovania 
zamestnancov.

nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2022 3Q/2022 36

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 1Q/2022 1Q/2022 24

Služby BOZP, PO, CO, PZS Služby                  69 000,00 € Služby na zabezpečenie služieb BOZP, PO, CO, PZS. §117 Vlastné zdroje 2Q/2022 3Q/2022 48

Softvérové služby na nastavenie 
a zautomatizovanie hodnotenia 
zamestnancov

Služby                  20 000,00 € 

Softvérové služby súvisiace s nastavením a 
zautomatizovaním hodnotenia zamestnancov + služby 
súvisiace s aktualizáciou zavedeného elektronického 
hodnotenia zamestnancov.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 24

Kmplexné preventívne 
prehliadky pre zamestnancov

Služby                  50 000,00 € 

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou 
komplexných preventívnych prehliadok, a to v 
rozsahu, v ktorom poskytovanie tejto zdravotnej 
starostlivosti nie je uhrádzané na základe verejného 
zdravotného poistenia.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 24

Jazykové vzdelávanie 
zamestnancov

Služby                100 000,00 € Vzdelávanie zamestnancov v cudzích jazykoch. podlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2022 3Q/2022 24

Recruitment a výber 
zamestnancov manažérskych 
pozícií

Služby                  45 000,00 € 
Služby personálnej agentúry - spolupráca pri 
vyhľadávaní a výbere vhodných kandidátov pre 
riadiace pozície / executive search.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 12

Odmeňovací benchmarking 
2022

Služby
 Indikatívny cenový 

prieskum 
Porovnanie odmeňovania spoločnosti k trhu. závisí od PHZ Vlastné zdroje 2Q/2022 2Q/2022 3

Poskytnutie služieb v oblasti 
ochrany osobných údajov

Služby                  40 000,00 € 

Odborné poradenstvo podľa Nariadenia GDPR a 
Zákona č. 18/2018 Z. z., ako aj Zákona 
o elektronických komunikáciách (ePrivacy) v 
podmienkach spoločnosti TIPOS.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2022 3Q/2022 12

Compliance management 
system

Služby
 Indikatívny cenový 

prieskum 

Príprava podkladov, poradenstvo a konzultácie v 
oblasti zabezpečenia  compliance management 
systému v podmienkach spoločnosti.

závisí od PHZ Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 12

Poskytnutie služby za účelom 
splnenia požiadaviek Zákona č. 
297/2008 Z.z.

Služby                  11 000,00 €  PEP § 117 Vlastné zdroje 4Q/2022 1Q/2023 12

                                                                                                                                        

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2022
„zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočňovanie stavebných prác“                                                



Strategické poradenstvo pred 
transformáciou spoločnosti

Služby             1 000 000,00 € 

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/2022 2Q/2022 12

Poistenie Služby                210 000,00 € 
Poistenie majetku, poistenie cestovné, poistenie 
manažmentu spoločnosti, poistenie zodpovednosti za 
škody.

podlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2022 3Q/2022 48

Pneumatiky na osobné 
motorové vozidlá - zimné, letné, 
výmena pri defektoch

Tovary                  11 700,00 € Pneumatiky pre služobné vozidlá vozového parku. §117 Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 12

Služobné motorové osobné 
vozidlá obnova vozového parku

Tovary                386 000,00 € Služobné motorové osobné vozidlá. nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2022 3Q/2022 12

Bezpečnostné služby Služby                  20 000,00 € 
Bezpečnostná služba pri ochrane vstupu do centrály 
spoločnosti Brečtanová.

§117 Vlastné zdroje 4Q/2022 1Q/2023 12

Audit Služby                  66 000,00 € 
Audit riadnej individuálnej účtovnej závierky a údajov 
vo výročnej správe, vypracovanie správy pre vedenie 
Spoločnosti. 

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 3Q/2022 12

Telekomunikačné služby Služby                  67 000,00 € 
Mobilné komunikačné služby pre zamestnacov 
spoločnosti.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 24

Kancelárske potreby Tovary                  50 000,00 € Bežné kancelárske potreby. §117 Vlastné zdroje 4Q/2022 1Q/2023 36

Poskytovanie služieb v oblasti 
public relations

Služby                  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/2022 1Q/2023 12

Merchandisingová agentúra - 
analýza siete, optimalizácia, 
návrh plánogramov  

Služby                  69 900,00 € 

Návrh vysúťažiť merchand. agentúru s cieľom 
komunikačne zjednotiť predajnú sieť, zahŕňa analýzu 
stavu a typov predajných miest. Poskytnutie návrhu 
(plánogramov) a optimalizácia na základe analýzy 
vzhľadom k rôznemu typu predajných miest, návrh 
komunikácie v interiéri, exteriéri a podľa typu 
predajného miesta.  

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 12

Prieskumná agentúra Služby                  20 000,00 € 

Prieskumná agentúra na prieskum trhu, konkurencie, 
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.  

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 1Q/2022 12

Zabezpečenie rozvoja Google 
Analytics a adaptácia účtov 
podľa aktuálnych potrieb

Služby                  21 000,00 € 
Predmetom je implementácia ďalších meraní a 
automatizovaných reportov, aktualizácia stratégie, 
školenia a konzultácie. 

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 2Q/2022 12



Poskytovanie služieb full-service 
(crossline) mediálnej agentúry 
pokrývajúcej všetky mediatypy 
(offline + online médiá). 
Poskytovanie služieb v oblasti 
mediálnych analýz, stratégií a 
optimalizácie.

Služby
 Indikatívny cenový 

prieskum 

Služby full-service (crossline) mediálnej agentúry: 
tvorba komunikačných a mediálnych stratégií (všetky 
mediatypy: offline + online), plánovanie a nákup 
mediálnych kampaní, negociácia podmienok u 
dodávateľov. Analýza trhu, analýza spotrebiteľa, 
tvorba publík na cielenie kampaní. Optimalizácia 
nasadenia a kalkulácia výkonu mediálnych kampaní 
pre všetky media typy, postbuy analýzy pre všetky 
mediatypy (vrátane TV), konkurenčný kreatívny 
monitoring. Poskytovanie komplexných analýz o 
sledovanosti médií cieľovými skupinami, príprava 
konkurenčných analýz, analýzy vývoja mediálneho 
trhu, analýzy spotrebiteľov a spotrebiteľského a 
nákupného správania. Školenia k trendom a 
novinkám na mediálnom trhu pre marketingové 
oddelenie TIPOSu a pod.

závisí od PHZ Vlastné zdroje 3Q/2022 4Q/2022 36

Reklamné predmety a darčeky / 
balíčky pre obchodných 
partnerov Vianoce

Tovary                  50 000,00 € 

Reklamné predmety na celoročné  použitie pre 
clerkov, partnerstvá a súťaže a vianočné darčeky pre 
obchodných partnerov, zamestnancov a predajnú 
sieť. Predmety a darčeky budú špecifikované tak, aby 
podporili brand Tipos a naše aktivity - podpora športu, 
hry, online hranie, pohodlie domova, Vianoce sú z 
celkovej sumy cca v objeme 80 000 eur.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2022 2Q/2022 12

Nákup vysielacieho času pre 
reklamné kampane a informácie 
pre tipujúcich

Služby             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 4Q/2022 1Q/2023 12

Redizajn webov (UX/UI) Služby                  21 000,00 € 
Redizajn webov tipos.sk a/alebo etipos.sk vrátane  
podstránok, vrátane UX/UI analýz, grafických 
návrhov, podkladov a ich implementácia.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2022 2Q/2022 12

Testovanie a analýza webov 
(AB, kvalitatívne, SEO)  

Služby                  21 000,00 € 
A/B testovanie stránok, testovanie funkčnosti a UX, 
kvalitatívne testy webov s respondetami.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2022 2Q/2022 12

Kreatívna agentúra Služby
 Indikatívny cenový 

prieskum 

Strategické poradenstvo a návrh dizajn manuálu, 
kreatívne návrhy kampaní vrátane digitálnych, správa 
sociálnych sietí, produkcia online reklamných 
formátov, realizácia rádio a TV spotov a 
postprodukcia, online videí animovaných aj hraných, 
POS materiály, tlačové podklady a fotoshooting.

závisí od PHZ Vlastné zdroje 1Q/2022 2Q/2022 36



Výhry pre predajcov Tovary                  69 000,00 € 
Nepeňažné výhry do propagačných súťaží pre 
predajcov v rámci kontinuálnej podpory predaja 
našich produktov v mandátnej sieti. 

§117 Vlastné zdroje 1- 4Q /2022 1Q /2022 12

Nákup výpočtovej techniky a 
súvisiacich služieb

Tovary                400 000,00 € 
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb pre 
potreby spoločnosti TIPOS.

nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q /2022 4Q/ 2022 48

Prenájom kopírovacích strojov a 
tlačiarní

Služba                150 000,00 € 
Predmetom zákazky je prenájom kopírovacích 
strojov, tlačiarní a súvisiace služby v rozsahu 
potrebnom spoločnosťou TIPOS.

podlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q /2022 3Q/2022 48

Menežované služby sieťovej 
konektivity, bezpečnosti a 
monitoringu

Služby
 Indikatívny cenový 

prieskum 
Menežované služby sieťovej konektivity, bezpečnosti 
a monitoringu.

závisí od PHZ Vlastné zdroje 1Q /2022 2Q/2022 48 + 24

Stieracie žreby okamžitej lotérie Služby
 Indikatívny cenový 

prieskum 

Predmetom zákazky sú tlačiarenské služby pre 
emisie stieracích žrebov okamžitých lotérií vrátane 
výtvarnej časti, symbolov, názvov, návrhov, obrázkov, 
vizuálnych zobrazení, interpretácií, grafiky, nákresov, 
fotografií, údajov, prvkov hry, zložiek hry, schém hry, 
metodológií hry a štruktúry výhry, dopravy a balenia a 
súvisiaceho softvéru a algoritmov s tým spojených s 
environmentálnymi aspektmi, v súlade so zadávacími 
podmienkami pre tlač žrebov ako aj postúpenie 
súvisiacich licencií.

závisí od PHZ Vlastné zdroje 2Q/2022 4Q/ 2022 48

Mobilná aplikácia pre online Služby
 Indikatívny cenový 

prieskum 
Mobilná aplikácia pre online hernu. závisí od PHZ Vlastné zdroje 2Q/2022 3Q/2022 60


