
 

NÁVRH na ocenenie najúspešnejších športovcov 
mesta Nitry za rok 2022 
 
 
Nominovaný športovec: 
 
Kategória (hodiace sa označte „X“):    A/ ☐ jednotlivec   ☐ junior  ☐ senior  
       B/ ☐ kolektív   ☐ juniorský ☐ seniorský  
       C/ ☐ zdravotne znevýhodnený športovec  
       D/ ☐ technické športy  
       E/ ☐ funkcionár / pracovník v športe  
       F/ ☐ tréner  
 
Meno a priezvisko (názov kolektívu) ................................................................................................. 

Telefónne číslo/mobil: ............................................................. Rok narodenia  ................................ 

E-mail: ............................................................................................................................................... 

Klubová príslušnosť: ......................................................................................................................... 

Športové odvetvie: ............................................................................................................................ 

 
Šport (hodiace sa označte „X“): ☐ olympijský  ☐ neolympijský   
 
Šport (hodiace sa označte „X“): ☐ uznaný podľa MŠVVaŠ  ☐ neuznaný podľa MŠVVaŠ  
 

 
A. Najlepšie dosiahnuté výsledky – uveďte aj rok (individuálne športy) 
 
Najvyššie umiestnenie: presný názov a miesto podujatia (Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá 

Európy, Majstrovstvá SR)  

....................................................................................................... umiestnenie .............................. 

Názov zastrešujúcej federácie (zväzu) a pod. .................................................................................. 

Názov disciplíny ................................................................................................................................ 

Počet súťažiacich v danej disciplíne, resp. kategórii ......................................................................... 

Počet federácií /aliancií a pod. zastrešujúci daný šport .................................................................... 



 
Súťaž:   ☐ kvalifikačná   ☐ otvorená  

Web stránka súťaže .......................................................................................................................... 

Ďalšie úspechy športovca: 
(presný názov a miesto podujatia, disciplína, umiestnenie)               

 

 

 

 

 
 

B. Najlepšie dosiahnuté výsledky – uveďte aj rok (kolektívne športy) 
 
Najvyššie umiestnenie: presný názov a miesto podujatia (Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá 

Európy, Majstrovstvá SR)  

...................................................................................................... umiestnenie .............................. 

Názov zastrešujúcej federácie (zväzu) a pod. ................................................................................. 

Počet družstiev v danej súťaži ......................................................................................................... 

Počet federácií /aliancií a pod. zastrešujúci daný šport .................................................................... 

Súťaž:   ☐ kvalifikačná   ☐ otvorená  

Web stránka súťaže .......................................................................................................................... 

Ďalšie úspechy kolektívu: 
(presný názov a miesto podujatia, disciplína, umiestnenie)               
 

 

 

 

Nominácia na ocenenie hráča družstva (napr. najlepší brankár, strelec, najužitočnejší hráč a pod.)   

Meno a priezvisko, pozícia v tíme ..................................................................................................... 



C. Zdravotne znevýhodnení športovci:

Najvyššie umiestnenie: presný názov a miesto podujatia (Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá 

Európy, Majstrovstvá SR)  

...................................................................................................... umiestnenie .............................. 

Názov zastrešujúcej federácie (zväzu) a pod. ................................................................................. 

Názov disciplíny ................................................................................................................................ 

Počet súťažiacich v danej disciplíne, resp. kategórii ......................................................................... 

Počet federácií /aliancií a pod. zastrešujúci daný šport .................................................................... 

Súťaž:   ☐ kvalifikačná ☐ otvorená

Web stránka súťaže .......................................................................................................................... 

Ďalšie úspechy kolektívu: 
(presný názov a miesto podujatia, disciplína, umiestnenie) 

D. Technické športy

Najvyššie umiestnenie: presný názov a miesto podujatia (Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá 

Európy, Majstrovstvá SR)  

...................................................................................................... umiestnenie .............................. 

Názov zastrešujúcej federácie (zväzu) a pod. ................................................................................. 

Názov disciplíny ................................................................................................................................ 

Počet súťažiacich v danej disciplíne, resp. kategórii ......................................................................... 

Počet federácií /aliancií a pod. zastrešujúci daný šport .................................................................... 



 
Súťaž:   ☐ kvalifikačná   ☐ otvorená  

Web stránka súťaže .......................................................................................................................... 

Ďalšie úspechy kolektívu: 
(presný názov a miesto podujatia, disciplína, umiestnenie)               
 

 

 

 
 
E. Funkcionár / pracovník v športe (krátky profesijný životopis): 

Špecifikácia činnosti (rozhodca, dlhoročný funkcionár a iné) ............................................................ 

Získané ocenenia, životné úspechy  

 

 

 

 

  

F. Tréner: 

Zdôvodnenie návrhu: 

 

 

 

 

 

 



 
Navrhovateľ: 

Meno a priezvisko, titul: ..................................................................................................................... 

Telefónne číslo: ....................................................... Mobil: .............................................................. 

E-mail: ............................................................................................................................................... 

 
Vyplnený formulár je potrebné zaslať do 10.2.2023 elektronicky na obe adresy: 
holeckova@msunitra.sk; siska@msunitra.sk, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Nitra, 
Odbor školstva, mládeže a športu, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 
 
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre účely vyhodnotenia 
športových výsledkov a činnosti na podujatie Najlepší športovci mesta za rok 2019 (vyhodnotenie 
nominácií). Súhlas na spracovanie osobných údajov sa poskytuje počas spracovania a 
slávnostného oceňovania nominovaných a môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom 
akým bol udelený – §14 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
 
 
V .............................................. 
 
Dňa ................................. 2023    ........................................................................ 
                           podpis navrhovateľa 
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