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Výberové konanie:         Oblečenie pre reprezentantov SR v krasokorčuľovaní 

Vyhlasovateľ súťaže:     Slovenský krasokorčuliarsky zväz 

Sídlo:         Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 

 

Predmet výberového konania: 

Reprezentačné oblečenie – tepláková súprava + zimná bunda + tričká 

➢ tepláková súprava  

1 ks tepláky s vyšívaným štátnym znakom, nápisom SVK  

Popis: nápis SVK umiestnený na stehne vpredu alebo vzadu na lýtku 

 

1 ks mikina priliehavého strihu bez kapucne, ktorú je možné použiť aj na rozjazdu  

Popis: na chrbte nápis Slovakia, na ľavej strane hrudníka štátny znak, logo SKrZ na rukáve,                    

na ramenách priestor pre sponzorov 

  

Počet súprav:   17 ks pre pretekárov, z toho dámske 11 ks, pánske 6 ks 

Veľkosti rôzne:  od 158 po XL 

Farba setu:  prevládajúca tmavomodrá, na doladenie použiť jemne farby slovenskej 

trikolóry  

Iné:   možnosť dorobiť veľkosti podľa požiadavky po kusoch 

Logá:   vyšívané, podľa popisu vyššie 

 

➢ tričko s krátkym rukávom s nápisom Slovakia a logom SKrZ - 3 ks  

Popis:  jednofarebné tričko z tenšieho materiálu (vysoký podiel bavlny) toho istého 

typu ako tepláková súprava, s krátkym rukávom, s malým nápisom SVK 

vpredu na ľavej strane 

 

Počet súprav:   51 ks pre pretekárov, z toho dámske 33 ks, pánske 18 ks 

Veľkosti rôzne:  od 158 po L 

Farba:  biela/ červená/ modrá (iný odtieň ako tepláková súprava) tak , aby to ladilo 

s celou súpravou 

Logo:   potlačené, podľa popisu vyššie 

Iné:   možnosť dorobiť veľkosti podľa požiadavky po kusoch 

 

➢ zimná bunda s nápisom Slovakia a logom SKrZ 

Počet búnd:   17 ks pretekári, z toho dámske 11 ks, pánske 6 ks 

   11 ks tréneri, z toho dámske 7 ks, pánske 4 ks 

Veľkosti:  od 158 po L 

Farba:  prevládajúca tmavomodrá, kombinovať jemne a vkusne farbami slovenskej 

trikolóry  

Logá:   vyšívané, rozmiestnenie ako pri teplákovej mikine 

Iné:   možnosť dorobiť veľkosti podľa požiadavky po kusoch 
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Podmienky výberu: 

1. Reprezentatívny vzhľad – potrebné dodať návrh a popis  

2. Funkčnosť, dizajn 

3. Materiál  

4. Cena  

 

Farba oblečenia: prevláda tmavomodrá + farby slovenskej zástavy 

Návrh:               dodať vizualizáciu (návrh) oblečenia s presným rozložením nápisov a loga 

 

Lehota podávania návrhov:                               10.7.2020 do 20:00 h 

Lehota na oznámenie vybraného návrhu:  20.7.2020 

(Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na  predĺženie lehoty na oznámenie vybraného návrhu.) 

 

Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu: 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľom o návrhu v niekoľkých po sebe nasledujúcich 

etapách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie aktualizovaného návrhu po každej etape 

rokovaní. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho cenového 

návrhu.  

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky 

tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo uzatvoriť zmluvu s viacerými 

navrhovateľmi. 

 

Záväzok na úhradu nákladov 

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s jeho účasťou v tejto súťaži. Navrhovatelia v plnej 

miere znášajú všetky náklady spojené s ich účasťou v súťaži. 

 

Ďalšie informácie: 

Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude                

v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail).  

Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť uverejnené podmienky 

tejto súťaže alebo súťaž zrušiť, a to aj bez udania dôvodu. 

   

Kontaktné osoby: Zuzana Drnzíková, okolka@mail.t-com.sk 

                              Csaba Kürti, slovakskating@kraso.sk 

 

Návrhy je potrebné poslať v stanovenej lehote na vyššie uvedené adresy a zároveň poštou na adresu 

Slovenský krasokorčuliarsky zväz, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava. 
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