
      K bodu rokovania: 12    

 
 V Spišskej Novej Vsi  2. 12. 2008 

 
 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
dňa 11. 12. 2008 
 
PREDMET: 
Štatút pre oceňovanie  „ Najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves. “ 
 
 
Predkladá :        
Ing. Peter PETKO, prednosta MsÚ 

        
Spracoval:          
PhDr. Ľubica Šefčíková, ved. ŠÚ a OŠMaŠ  

     
Prerokované: 
Kolégium primátora mesta,   MsR 
    
 
Dôvod predloženia:   
Prijatie €       
            
 
Prizvaný:  
       
 
Podpisy:         
  
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi  
 
1. schvaľuje: 
Štatút pre oceňovanie „ Najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves.“ 
 
2. ukladá: 

 



Š T A T Ú T 
 

                                  pre oceňovanie Najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves  
 
 
Vyhlasovateľ: Mesto Spišská Nová Ves. 
 

Účastníci:         Športovci, ktorí v uplynulom roku úspešne reprezentovali športové kluby 
mesta 
                          Spišská Nová Ves. 
 

Kategórie:       A  - jednotlivci:  mládež do 20 rokov, 
                                                      dospelí 20 roční a starší. 
                        

                          B  - kolektívy:    mládeže i dospelých spolu  bez  obmedzenia veku 
 

Výška ceny:                               A - jednotlivci:                                                B - kolektívy: 
 

                          mládež do 20 rokov          dospelí 20 roční a starší          spolu bez 
obmedzenia 
 

                         1. miesto        300  €                                 500   €                                1 000  €  

                         2. miesto        250  €                                 400   €                                   650  €  

                         3. miesto        200  €                                 300   €                                   350  € 

                         4. miesto        150  €                                 200   €  

                         5. miesto        100  €                                 100   € 

 Ceny budú udeľované ako finančné odmeny spolu s pamätným listom primátora mesta. 

 

Organizačné zabezpečenie: 

1. Športové kluby, prípadne iné právnické alebo fyzické osoby zašlú Mestskému 

úradu – Školskému úradu a oddeleniu školstva, mládeže a športu , Štefánikovo 

nám. 1 v Spišskej Novej Vsi svoje návrhy, v ktorých uvedú najvýznamnejšie 

úspechy športovcov a športových kolektívov v uplynulom roku. 

2.  V písomnom  návrhu  musí  byť stručné  zdôvodnenie a prehľad dosiahnutých  

výsledkov, kde je potrebné uviesť : 

»  Názov podujatia (Majstrovstvá SR, Európy, Medzinárodný míting a pod.), 

krajina, dátum.  

»  Druh športu, disciplína, kategória, počet zúčastnených. 

»  Dosiahnutý výsledok – umiestnenie na podujatí  s priloženou kópiou dokladu  

o dosiahnutom výsledku (fotokópia diplomu, výsledkovej listiny, článku 

v dennej tlači atď.) 



»  Základné  nacionálie o  navrhovanom:  dátum narodenia,  adresa bydliska, š 

portový klub. 

»  Kontakt na navrhovateľa: adresa, telefónne číslo. 

»  Meno trénera, ktorý sa podieľal na úspechu navrhovaného jednotlivca, 

kolektívu. 

»  Je potrebné,  aby prílohou písomného návrhu bol na CD nosiči  nahraný  

profil športovca.  

      1.  

3.  Písomné návrhy je potrebné zaslať najneskôr do 10. januára v kalendárnom roku. 

4. Komisia pre mládež a šport pri Mestskom zastupiteľstve a Predsedníctvo 

Združenia športových klubov spoločne posúdia jednotlivé návrhy a pripravia 

nomináciu do záverečného hlasovania, ktoré sa uskutoční na spoločnom 

zasadnutí Valného zhromaždenia ZŠK a Komisie pre mládež a šport pri 

Mestskom zastupiteľstve  najneskôr do 15. januára v kalendárnom roku. 

5.  Hlasovanie o poradí v jednotlivých kategóriách sa uskutoční tajným hlasovaním. 

Každý člen VZ ZŠK, resp. člen komisie športu má jeden platný hlas (za 

športový klub môže teda hlasovať len l zástupca klubu).  

6. Na hlasovacom lístku,  kde budú uvedené mená všetkých navrhnutých 

športovcov,  ktorí spĺňajú podmienky (reprezentujú športový klub v meste 

Spišská Nová Ves)  hlasujúci zapíšu poradie podľa svojej voľby od 1. do 6. 

miesta.  Sčítacia komisia určené poradie na hlasovacích lístkoch oboduje podľa 

olympijských pravidiel: 1. miesto - 7 bodov, 2. miesto - 5 bodov, 3. miesto - 4 

body, 4. miesto - 3 body, 5. miesto - 2 body a 6. miesto 1 bod. Celkové poradie 

navrhnutých športovcov  bude stanovené podľa najvyššieho počtu takto 

získaných bodov. Systém bodovania bude rovnaký pre všetky 3 kategórie 

(jednotlivci mládež i dospelí a kolektívy).    

7.  Návrh na ocenenie Najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves - 10 jednotlivcov  

(5 dospelých a 5 v kategórii mládeže) a 3 kolektívy  potvrdzuje na svojom 

zasadnutí Mestská rada.  

8.  Vyhodnoteným športovcom budú odovzdané ceny na slávnostnom podujatí, 

termín ktorého schváli Mestská rada. 

 

Štatút bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre mládež a šport pri MsZ  4. 

novembra 2008 



a doporučený na ďalšie prerokovanie i schválenie. 

 

Mestská rada v Spišskej Novej Vsi štatút prerokovala a schválila na svojom 

zasadnutí  

dňa: 13.11.2008 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi schválilo štatút na svojom zasadnutí  

dňa: ..............................,  uznesením MsZ č.: ..........................  

 

Štatút nadobúda účinnosť od   1. 1. 2009 

       2. 

 


