
K bodu rokovania Č. 9

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves, 4. 12.2019

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 12. 12. 2019

Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových
kolektívov mesta Spišská Nová Ves

Predkladá:
Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva MsÚ

Spracoval:
Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva MsÚ

Prerokované:
v komisii športu 20.11. 2019

Dôvod predloženia:
Zmena kategórií, v ktorých sú navrhované ocenenia športovcov a športových kolektívov,
zmena počtu ocenení v jednotlivých kategóriách a úprava výšky sumy určenej na
ocenenie.

Podpisy:



K bodu rokovania Č. 9

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. prerokovalo
Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská
Nová Ves

2. schvaľuje
Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská
Nová Ves

3. ukladá
predkladateľovi Ing. Dane Mrnkovej, vedúcej oddelenia školstva MsÚ zverejniť Štatút
vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová
Ves spôsobom v meste obvyklým

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 13.12.2019
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Dôvodová správa

Návrh nového Štatútu vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov
mesta Spišská Nová Ves prináša tieto zmeny v hodnotených kategóriách:

1. v kategórii jednotlivci - dospelí sa znižuje počet ocenení z prvých 5 miest na prvé
3 miesta,

2. kategória kolektív - dospelí a mládež (doposiaľ 3 ocenenia) sa rozdelila na 2
samostatné kategórie, pričom v kategórii kolektívy - mládež sú ocenené prvé 3
miesta, v kategórii kolektív - dospelí sa oceňuje iba prvé miesto,

3. nová kategória - talent roka, oceňujú sa maximálne 3 športovci, nie je dôležité
poradie,

4. v kategórii zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci sa limituje počet ocenených
na 8,

5. v kategórii osobitná cena primátora - 1 ocenenie.

Zmeny vo finančnom ocenení:
1. v kategórii jednotlivci - mládež do 19 rokov - navýšenie o 100,- Eur vo všetkých

5 umiestneniach,
2. v kategórii jednotlivci - dospelí - nebola zmena vo výške finančného ocenenia,

ale oceňujú sa iba prvé 3 miesta,
3. v novej kategórii kolektív - dospelí sa vyhlasuje a oceňuje iba 1. umiestnenie

sumou 1 000,- Eur,
4. v kategórii talent roka sa oceňujú maximálne 3 športovci finančným ocenením

400,- Eur,
5. v kategórii tréner roka sa ocenenie dvihlo zo súčasných 100,- Eur na sumu 500,

Eur.

Maximálny nárast v navrhovanej sume na oceňovanie športovcov predstavuje 2 800,
Eur.

Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová
Ves je v súlade so zámerom a cieľom mesta podporovať rozvoj športu, športovú
reprezentáciu mesta najmä, ale nie len, v radoch detí a mládeže a oceňovaním úspešných
športovcov vytvárať pre deti a mládež pozitívne vzory a motiváciu k aktívnemu
športovaniu. Zároveň mesto považuje za svoju morálnu povinnosť poďakovať tým, ktorí
svojou reprezentáciou alebo celoživotnou prácou v oblasti športu prispeli k jeho
rozvoju.
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Statút
vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta

Spišská Nová Ves

Článok 1
Úvodné ustanovenia

V rámci verejnej prezentácie športu mesto Spišská Nová Ves každoročne vyhlasuje
najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová Ves. Za uplynulý rok
oceňuje ich vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu klubu a mesta. Prípravou a
realizáciou je poverené oddelenie školstva.

Článok 2
Kategórie a kritériá pre hodnotenie

1. Vyhlasovanie a vyhodnotenie sa uskutočňuje v týchto kategóriách:

A jednotlivci - mládež do 19 rokov 5 ocenení

B jednotlivci - dospelí 3 ocenenia

c kolektívy - mládež 3 ocenenia

O kolektív - dospelí 1 ocenenie

E talent roka max. 3 ocenenia

F tréner roka 1 ocenenie

G zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci max. 8 ocenení

H osobitná cena primátora 1 ocenenie

Navrhnutí jednotlivci musia byť v hodnotenom roku registrovanými členmi klubu, ktorý
má sídlo na území mesta Spišská Nová Ves a reprezentujú klub mesta Spišská Nová Ves.

Kolektív môže byť hodnotený za podmienky, že má sídlo na území mesta Spišská Nová
Ves a reprezentuje mesto Spišská Nová Ves.

Za športový kolektív sa považuje v kolektívnych športoch celé družstvo, v individuálnych
športoch štafeta.

2. Kritériá hodnotenia
a) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých športovcov v kategóriách A, B - 
jednotlivci: 

o umiestnenie do 3. miesta v krajských, regionálnych a republikových súťažiach
alebo

o účasť v reprezentačných výberoch Slovenska v medzinárodných a medzištátnych
súťažiach alebo

o umiestnenie na OH, SZU, majstrovstvách sveta, Európy a iných svetových
a európskych podujatiach.
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b) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých športovcov v kategóriách C, D -
kolektívy: 

o umiestnenie do 3. miesta v krajských, regionálnych a republikových súťažiach
alebo

o účasť a umiestnenie vo svetových resp. európskych súťažiach.

c) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých v kategórii E - talent roka: 
o ocenenie je určené súčasným športovcom, ktorí dosiahli v priebehu posledného

roka významný športový výsledok alebo sú pre daný športový klub výrazným
športovým prínosom,

o ocenení športovci v kategórii "talent roka" nemôžu byť ocenení v žiadnej inej
kategórii vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves.

d) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých v kategórii F - tréner roka: 
o dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami alebo kolektívom v danom roku

alebo
o výsledky dosiahnuté v klube, ktorý má sídlo na území mesta Spišská Nová Ves.

e) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých v kategórii G zaslúžili funkcionári, 
tréneri a športovci: 

o ocenenie je určené bývalým vynikajúcim športovcom, dlhoročným funkcionárom
a pracovníkom v oblasti telesnej kultúry v rámci mesta Spišská Nová Ves,
(vekový limit od 60 rokov).

j) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých v kategórii osobitná cena primátora 
mesta: 

o osobitné ocenenie je určené vynikajúcim súčasným športovcom, ktorí svoju
športovú kariéru začínali alebo pôsobili v športovom klube, ktorý má, resp. mal
sídlo na území mesta Spišská Nová Ves alebo

o v danom roku dosiahli významný športový výsledok a to:
medaila z majstrovstiev SR,
významné umiestnenie na MS, ME, OH a pod.

alebo
o osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj športu v meste

Spišská Nová Ves.

3. Výška finančnej odmeny ocenených jednotlivcov a kolektívov:
a) kategória A jednotlivci - mládež do 19 rokov

1. miesto 400 €
2. miesto 350 €
3. miesto 300 €
4. miesto 250 €
5. miesto 200 €

b) kategória B jednotlivci - dospelí
1. miesto
2. miesto

500 €
400 €

3. miesto
c) kategória C kolektívy - mládež

1. miesto
2. miesto
3. miesto

300 €

1 000 €
650 €
350 €
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d) kategória D kolektív - dospelí
1. miesto 1 000 €

e) kategória E talent roka
1. miesto 400 €
2. miesto 400 €
3. miesto 400 €

f) kategória F tréner roka
1. miesto 500 €

g) kategória G zaslúžilí funkcionári,
tréneri a športovci 100 €

h) osobitná cena primátora 200 €

Ceny budú udeľované ako finančné odmeny s plaketou primátora mesta.

Článok 3
Predkladanie návrhov

1. O nomináciu sú požiadaní a svoje návrhy podávajú:
o športový klub mesta Spišská Nová Ves,
o komisia športu pri MsZ,
o Rada športových klubov,
o občania mesta Spišská Nová Ves (návrh musí byť potvrdený športovým klubom,

že športovec je členom športového klubu so sídlom na území mesta Spišská Nová
Ves).

2. Nominácia musí byť podaná na štandardizovanom formulári (viď príloha)
do 31. decembra aktuálneho kalendárneho roka na adresu:

Mestský úrad
Oddelenie školstva
Štefánikovo nám. 1
05201 Spišská Nová Ves.

Anonymné návrhy na ocenenia nebudú akceptované.

3. Nominácia musí obsahovať:
o názov podujatia (Majstrovstvá SR, Európy, Medzinárodný míting a pod.), krajina,

dátum konania,
o druh športu, disciplína, kategória, počet zúčastnených,
o dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí s priloženou kópiou dokladu o

dosiahnutom výsledku (fotokópia výsledkovej listiny, článku v dennej tlači,
informácie z webovej stránky apod.),

o základné údaje o navrhovanom - dátum narodenia, adresa bydliska, športový klub,
telefónne číslo, mailová adresa,

o prílohou písomného návrhu musí byť na CD, DVD nosiči alebo VSB kľúči
nahraný profil športovca resp. kolektívu (kategórie A - F).
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Článok 4
Prerokovanie a vyhodnocovanie návrhov

1. Prerokovaním a vyhodnotením návrhov na vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta
Spišská Nová Ves poveruje primátor mesta Spišská Nová Ves sedemčlennú hodnotiacu
komisiu.

2. Návrh na zloženie hodnotiacej komisie predkladá primátorovi mesta Komisia športu pn
Mestskom zastupiteľstve a Rada športových klubov.

3. Členom hodnotiacej komisie nemôže byt' funkcionár športového klubu, ktorého
športovec je nominovaný na ocenenie.

4. Hodnotiaca komisia rozhoduje bodovým systémom v jednotlivých kategóriách takto:
o kategória A jednotlivci - mládež do 19 rokov o 1.- 5. miesto, pri vyššom počte

napr. 6 nominovaní je najvyšší počet bodov 6 zostupne až po l bod. Pri rovnosti
bodov rozhoduje vyšší počet umiestnení na l. mieste, potom 2. mieste, atď.,

o kategória B jednotlivci - dospelí a kategória C kolektívy - mládež o 1. - 3.
miesto, pri vyššom počte napr. 4 nominovaní je najvyšší počet bodov 4 zostupne
až po 1 bod. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet umiestnení na l. mieste,
potom na 2. mieste, atď.,

o kategória D kolektív - dospelí a kategória F tréner roka o 1. miesto pri vyššom
počte napr. 3 nominovaní je najvyšší počet bodov 3 zostupne až po 1 bod. Pri
rovnosti bodov rozhoduje vyšší počet umiestnení na 1. mieste,

o kategória E talent roka - o nominácii rozhoduje hlasovaním Rada športových
klubov,

o člen komisie musí udeliť body každému nominovanému, pričom podľa vyššie
uvedených pravidiel bodovania nesmie v danej hodnotenej kategórii prideliť člen
komisie rovnaký počet bodov viacerým nominovaným.

5. Spočítanie hlasov a určenie poradia zrealizuje hodnotiaca komisia, ktorá vykoná zápis s
podpismi členov komisie. Výsledky sú tajné do okamihu oficiálneho vyhlásenia.

6. Návrhy na vyhlásenie zaslúžilých funkcionárov, trénerov a športovcov v kategórii G
posudzuje a schvaľuje Komisia športu pri MsZ.

7. Ak Rada športových klubov v termíne podľa Čl. 3 bodu 2 nepredloží nominácie
v kategórii E - talent roka alebo predloží viac ako 3 nominácie, o návrhu rozhodne
hodnotiaca komisia rovnakým spôsobom, ako je uvedené v Čl. 4, bod 4 pre kategóriu C.
V kategórii E - talent roka sa nevyhlasuje poradie.
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Článok 5
Záverečné ustanovenie

1. Tento Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta
Spišská Nová Ves bol schválený dňa 12. 12. 2019 na zasadnutí Mestského zastupitel'stva
uznesením č ... ./2019 a nadobúda účinnosť 13. 12. 2019.

2. Dňom účinnosti tohto Štatútu vyhlasovania najúspešnejších športovcov a športových
kolektívov mesta Spišská Nová Ves končí platnosť Štatút vyhlasovania najúspešnejších
športovcov mesta Spišská Nová Ves zo dňa 12. 12.2014.

Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
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Mesto Spišská Nová Ves

NÁVRH 

na zaradenie do hodnotenia o najúspešnejšieho športovca a športového
kolektívu za rok .

kategrie

A) jednotlivci - rnšdeždo 19 rokov

meno a priezvisko: .

dátum narodenia:.............................. adresa: .

názov klubu:....................................... e-mail: tel. číslo: .

DOSIAH N U"ÉWsLEDKY

rázov podujatia cBt:um šport šport. umiestnenie počet
discipfna U:ast.

B) jednotlivci - dospelí

meno a priezvisko: .

dátum narodenia:.............................. adresa: .

názov klubu:....................................... e-mail: tel. číslo: .

DOSIAHNU"ÉWsLEDKY

rázov podujatia cätum šport šport. umiestnenie počet
discipfna U:ast.

C) kolektívy - médež

názov klubu :....................................................................... e-mail: .

adresa:..................................................................................... tel. číslo: .



DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

názov podujatia dátum šport šport. umiestnenie počet
disciplína účast.

O) kolektívy - dospelí

názov klubu :....................................................................... e-mail: .

adresa:..................................................................................... tel. číslo: .

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

názov podujatia dátum šport šport. umiestnenie počet
disciplína účast.

E) talent roka

meno a priezvisko: .

dátum narodenia:........................ adresa: .

názov klubu:....................................... e-mail: tel. číslo: .

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

názov podujatia dátum šport šport. umiestnenie počet
disciplína účast.



F) tréner roka

meno a priezvisko: .

adresa: . tel. číslo: .

uveďte názov športového klubu za ktorý je nominovaný: .

e-mail: .

Zdôvodnenie návrhu

G) zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci

meno a priezvisko: .

dátum narodenia: . adresa: .

šport, ktorý reprezentovalja: .

e-mail: . tel. číslo: .

Zdôvodnenie návrhu

Navrhovate!'

(uveďte meno a priezvisko, resp. názov športového klubu)

adresa: .

e-mail: . tel. číslo: .


