
Sekcia Názov predmetu zákazky

Tovary, 

služby, 

stavebné 

práce pre rok 

2023

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)

FaP
Vzdelávanie zamestnancov – 

Odborné IT kurzy / Hard skills
Služby 30 000 €

Vzdelávanie zamestnancov TIPOS formou 

vzdelávacích prezenčných a dištančných 

kurzov (počítačové zručnosti a digitálna 

gramotnosť).

§117 Vlastné zdroje 1Q/2023 2Q/2023 12

FaP
Prekladateľské a tlmočnícke 

služby
Služby 20 000 €

Zabezpečenie prekladateľských a 

tlmočníckych služieb.
§117 Vlastné zdroje 3Q/2023 4Q/2023 24

FaP
Poskytovanie pomocných 

služieb
Služby 30 000 €

Poskytovanie pomocných služieb: baliace 

služby, skartácia, sťahovanie dokumentácie, 

archívu, skladov, upratovanie, administratívne 

služby.

§117 Vlastné zdroje 4Q/2023 1Q/2024 24

FaP

Služby na kompenzáciu prac. 

vyťaženia zamestnancov vo 

forme športu a relaxu

Služby
indikatívny cenový 

prieskum

Poskytovanie služieb na kompenzáciu prac. 

vyťaženia zamestnancov vo forme podpory 

športu a relaxu (Multisport).

závisí od PHZ Vlastné zdroje 4Q/2023 1Q/2024 12

FaP

Vzdelávanie zamestnancov 

TIPOS / interné kurzy 

spracované podľa dodaných 

podkladov

Služby 37 500 €

Poskytnutie a správa e-learningového systému 

pre povinné interné školenia zamestnancov, 

na základe dodaných školiacich podkladov.

§117 Vlastné zdroje 4Q/2023 1Q/2024 36

FaP Jazykové kurzy Služby
indikatívny cenový 

prieskum
Jazykové vzdelávanie zamestnancov. závisí od PHZ Vlastné zdroje 3Q/2023 3Q/2023 24

FaP Benefitné poukážky Služby, tovar 36 000 € Darčekové benefitné poukážky. §117 Vlastné zdroje 2Q,4Q/2023 2Q,4Q/2023 12

FaP
Služobné motorové vozidlá - 

obnova vozového parku
Tovar 1 500 000 € Služobné motorové osobné vozidlá. Nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2023 4Q/2023 48

                                                                                                                                        

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2023
„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



FaP Audit Služby 65 000 €

Audit riadnej individuálnej účtovnej závierky a 

údajov vo výročnej správe, vypracovanie 

správy pre vedenie Spoločnosti. 

§117 Vlastné zdroje 2Q/2023 3Q/2023 12

FaP ESG reporting Služby 65 000 €

Komplexná analýza ESG požiadaviek na 

spoločnosť TIPOS s návrhom obsahu a 

systému reportovania ESG požiadaviek.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2023 2Q/2023 12

FaP

Kancelársky nábytok - obnova 

kancelárskych stoličiek a 

skriniek

Tovar 65 000 € Obnova kancelárskych stoličiek a skriniek. §117 Vlastné zdroje 2Q/2023 2Q/2023 12

FaP

Podpora prevádzky systému 

riadenia bezpečnosti podľa 

štandardu Svetovej lotériovej 

asociácie pre riadenie 

bezpečnosti

Služby 35 000 €

Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti 

systému riadenia bezpečnosti podla štandartu 

WLA-SCS.

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

FaP Výmena kamerového systému Služby
indikatívny cenový 

prieskum
Výmena kamerového systému. závisí od PHZ Vlastné zdroje 1Q/2023 1Q/2023 48

FaP Kybernetická bezpečnost Služby
indikatívny cenový 

prieskum

Kybernetická bezpečnosť a IT Security 

monitoring.
závisí od PHZ Vlastné zdroje 1Q/2023 1Q/2023 24

FaP AML modul Služby 13 000 €
PEP, sankcionované osoby, koneční vlastníci 

firiem.
§117 Vlastné zdroje 4Q/2023 1Q/2024 12



FaP
Automatizované overenie 

fyzickej osoby na diaľku
Služby

indikatívny cenový 

prieskum

Automatizované overenie fyzickej osoby na 

diaľku.
závisí od PHZ Vlastné zdroje 4Q/2023 2Q/2024 48

FaP
Poskytnutie služieb v oblasti 

ochrany osobných údajov
Služby 30 000 €

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/2023 3Q/2023 12

FaP

Poskytovanie služby 

patentového a známkového 

zástupcu

Služby 35 000 €

Zabezpečenie služby súvisiace s ochrannými 

známkami, ich sledovanie, kontrolu, spracovanie 

konkrétnych podaní na UPV SR, v neposlednom 

rade konzultačnú činnosť v oblasti patentového 

a známkového práva.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2023 2Q/2023 24

Sekcia GR
Poskytovanie služieb v oblasti 

public relations
Služby 65 000 €

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/2023 1Q/2024 12

Sekcia 

marketingu

Merchandisingová agentúra - 

návrh, výroba a distribúcia 

označovacích prvkov.

Tovar / Služba
indikatívny cenový 

prieskum

Návrh označovacích stojanov na Quick pick, 

výroba označovacích prvkov a brandingu 

TIPOSU na predajných miestach a ich 

distribúcia.

závisí od PHZ Vlastné zdroje 1Q/2023 1Q/2023 24

Sekcia 

marketingu
Prieskumná agentúra Služba 160 000 €

Prieskum trhu, konkurencie, spotrebiteľov, 

reklamy (vnímanie, znalosť, hodnotenie, 

testovanie), prieskumy potrebné pre retailovú 

sieť a ad hoc prieskumy.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2023 1Q/2023 24

Sekcia 

marketingu
Reklamné predmety a darčeky Tovar 200 000 €

Reklamné predmety na celoročné použitie pre 

clerkov, partnerstvá a súťaže a vianočné 

darčeky pre obchodných partnerov, 

zamestnancov a predajnú sieť. 

Podlimitná zákazka Vlastné zdroje 1Q/2023 1Q/2023 12

Sekcia 

marketingu

RTVS - nákup vysielacieho času 

pre reklamné kampane a 

informácie pre tipujúcich

Služba 1 000 000 €

Zabezpečenie vysielacieho času pre 

informáciu o výsledkoch žrebovania, nákup 

vysielacieho priestoru pre reklamné kampane. 

Vysielací čas pre RTVS sa nakupuje cez 

Media RTVS.

PRK Vlastné zdroje 4Q/2023 1Q/2024 12



Sekcia 

marketingu
Mediálna agentúra Služba

indikatívny cenový 

prieskum

Tvorba komunikačných a mediálnych stratégií, 

plánovanie a nákup mediálnych OOH, print a 

digitálnych kampaní, negociácia podmienok u 

dodávateľov. Analýza trhu, analýza 

spotrebiteľa, tvorba publík na cielenie 

kampaní. Optimalizácia nasadenia a kalkulácia 

výkonu mediálnych kampaní pre všetky media.

závisí od PHZ Vlastné zdroje 1Q/2023 2Q/2023 36

Sekcia 

marketingu
Tlačiareň - štandardné tlačoviny Služba 300 000 €

Výroba tlačovín prevažne z papiera 

štandardnou tlačiarenskou metódou offsetom - 

POS materiály, obálky, plagáty, letáky, brožúry, 

kalendáre, diáre, zakladače, obaly, atď.

Nadlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2023 4Q/2023 24

Sekcia 

marketingu

Tlčiareň - neštandardné 

tlačoviny
Služba 200 000 €

Výroba tlačovín u rôznych materiálov metódou 

digitálnej potlače - bannery, výkladové plochy, 

PVC nálepky a tabule, reklamné nosiče, 

backlighty, bilboaredy, stand upy, polepy áut, 

atď.

Podlimitná zákazka Vlastné zdroje 2Q/2023 4Q/2023 24

Sekcia 

marketingu

Analýza a nastavenie analytiky 

webových stránok
Služba 38 000 €

Analýza a nastavenie analytiky webových 

stránok, nastavenie cieľov a kompletnej 

analytickej stratégie v Google Analytics.

§117 Vlastné zdroje 2Q/2023 2Q/2023 8

Sekcia 

marketingu

Analýza a návrhu redizajnu 

webov
Služba 48 000 €

Analýza a návrh redizajnu webových stránok 

TIPOS-u a podstránok. 
§117 Vlastné zdroje 1Q/2023 1Q/2023 12

Sekcia 

marketingu
SEO analýza Služba 12 000 €

Analýza súčasného stavu webu aj pozícii v 

Google vyhľadávaní / analýza kľúčových slov, 

analýza konkurencie, SEO stratégia, link 

building, SEO copywriting, návrh mesačného 

rozsahu prác, stanovenie KPIs: očakávaný 

nárast návštevnosti webu po 6, 12 a 24 

mesiacoch, onPage a offPage optimalizáciad, 

SEO konzultácie.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2023 1Q/2023 24

Sekica 

produktov

Automatizácia komunikácie 

a procesov
Služba

indikatívny cenový 

prieskum

Automatizácia rutinných činnostií, prevádzka a 

podpora.
závisí od PHZ Vlastné zdroje 4Q/2023 1Q/2024 12



Sekica 

produktov
Žrebovacie zariadenie Tovar 100 000 €

Na základe odporúčania technika na 

poslednom maintenance žrebovacích 

zariadení - potreba nákupu nového 

žrebovacieho zariadenia aj s rezervným 

modulom, t.j. 6+1 modulov + inštalácia.

§117 Vlastné zdroje 1Q/2023 1Q/2023 24


