
 

 

 

 

Vec :  Súťaž " Oficiálna lopta STZ 2023-2024" 
 

STZ vyhlasuje verejnú súťaž na udelenie titulu " Oficiálna lopta STZ " na roky 2023-2024. 

 

1. Cieľ súťaže : Cieľom súťaže je získanie dodávateľa oficiálnej tenisovej lopty pre STZ a 

TK/TO za najvýhodnejších cenových a kvalitatívnych podmienok. 

 

2. Podmienky súťaže : 

 

a)Právo prihlásiť sa do súťaže má každý oficiálny distribútor ( zástupca) tenisovej lopty , 

spĺňajúcej kritériá ITF , ktorý nemá voči STZ akékoľvek materiálne alebo finančné záväzky 

za predchádzajúce obdobie. . 

b) Účastník súťaže garantuje cenu lopty ( prípadne viacerých typov ) na obdobie od 1.12.2022 do 

30.11.2024) 

c) bezproblémovú a včasnú  dodávku a distribúciu lôpt a materiálu na STZ a TK/TO 

d) sponzorovaný objem lôpt pre STZ : 

 - minimálne 45.000 ks lôpt ročne -  ( exkluzivita) 

- garantovaná cena lôpt pre STZ , RTZ a TK/TO  

-  ponuka finančnej a materálnej podpory STZ  / RTZ zo strany uchádzača 

 

3. STZ garantuje úspešnému účastníkovi súťaže : 

 

a) titul " Oficiálny partner STZ " - toto reklamné spojenie bude prezentované na všetkých 

medzinárodných podujatiach STZ v období od 1.12.2022 do 30.11.2024 ( s výnimkou tých , kde 

to predpisy príslušnej medzinárodnej tenisovej federácie neumožňujú ) tj. celostránková farebná 

inzercia v oficiálnych bulletinoch formátu A4, reklamný banner ( 3x0,75 m ) na dlhej strane 

dvorca ( okrem stretnutí DC a BJK Cup) . 

 

b) titul " Oficiálny dodávateľ lôpt STZ a TK/TO"- garantuje hranie všetkých medzinárodných 

a domácich podujatí , organizovaných STZ a uvedených v oficiálnej termínovej listine STZ na 

príslušný rok ( sezónu)  v období od 1.12.2022 do 30.11.2024    loptou úspešného účastníka 

súťaže 

 

4.Uzávierka súťaže : Písomnou formou na adresu : Ľubomír Páleník ,Slovenský tenisový zväz, 

Príkopova 6,83103 Bratislava alebo emailom na : stz@stz.sk  do 31. mája 2022. 

 

5.Časový harmonogram: 

a)Vyhlásenie súťaže : 29.4.2022 

b)Uzávierka súťaže  :  31.5.2022 

c)Konzultácie STZ s účastníkmi súťaže : do 15. júna  2022 

d)Rozhodnutie VV STZ o výsledku súťaže : 17. jún  2022  

e) Ratifikácia zmluvy – do 31.7.2022 
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