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Dôvodová správa

V rámci verejnej prezentácie športu mesto Dunajská Streda každoročne vyhlási
najúspešnejších športovcov mesta Dunajská Streda. V rámci ocenenia Športovec roka mesta
Dunajská Streda oceňuje ich vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu mesta.
Predložený materiál obsahuje zmenu termínov zverejnenia výzvy na predkladanie návrhov na
ocenenie a zmenu termínu na podanie návrhov na ocenenie.
Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie MsZ pre šport a telesnú kultúru a odporúča sa
schváliť. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady Dunajská Streda
dňa 10.4.2018 a odporúča sa schváliť.
Zásady vyhlasovania ocenenia
Športovec roka mesta Dunajská Streda
Článok 1
Úvodné ustanovenia
V rámci verejnej prezentácie športu mesto Dunajská Streda každoročne vyhlasuje najúspešnejších športovcov
mesta Dunajská Streda v rámci ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda (ďalej len ocenenie). Za
aktuálny kalendárny rok oceňuje ich vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu organizácie so
športovým zameraním, ktorá má sídlo na území mesta, pôsobí na území mesta a/alebo reprezentuje mesto
Dunajská Streda (ďalej len organizácia so športovým zameraním). Prípravou a realizáciou ocenenia je poverený
zástupca primátora zodpovedný za šport, kultúru a školstvo v spolupráci s odborom školstva, sociálnych vecí,
športu a kultúry Mestského úradu Dunajská Streda (ďalej len odbor) a s Komisiou pre šport a telesnú kultúru
Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede (ďalej len komisia).
Článok 2
Kategórie a kritériá pre hodnotenie
1.

Vyhlasovanie a vyhodnotenie sa uskutočňuje v týchto kategóriách :
a) jednotlivci - mládež do 15 rokov vrátane (max. 3 ocenenia),
b) jednotlivci - mládež 15-20 rokov vrátane (max. 3 ocenenia),
c) jednotlivci - dospelí (max. 3 ocenenia),
d) kolektív (max. 3 ocenenia),
e) tréner (max. 3 ocenenia).
Navrhnutí jednotlivci musia byť v hodnotenom roku registrovanými členmi organizácie so športovým
zameraním. Kolektív môže byť hodnotený za podmienky, že je organizáciou so športovým zameraním.

2.

Kritériá hodnotenia
a) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých športovcov v kategórii - jednotlivci:
umiestnenie do 3. miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a
medzinárodných súťažiach a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných
svetových a európskych podujatiach.
b) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých športovcov v kategórii kolektívy: umiestnenie do 3.
miesta v okresných, obvodných, krajských, regionálnych, celorepublikových a medzinárodných súťažiach
a účasť na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na Olympiáde a iných svetových a európskych
podujatiach,
c) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých športovcov v kategórii tréner: dosiahnuté športové
výsledky s jednotlivcami alebo kolektívom v danom roku.

3.

Výška finančnej odmeny ocenených jednotlivcov a kolektívov:
a) V prípade udelenia len 1 ocenenia v príslušnej kategórii jednotlivcov je výška finančnej odmeny 150 €.

b) V prípade udelenia 2 ocenení v príslušnej kategórii jednotlivcov je výška finančnej odmeny 150 € pre
1.miesto a 100 € pre 2. miesto.
c) V prípade udelenia 3 ocenení v príslušnej kategórii jednotlivcov je výška finančnej odmeny 150 € pre
1.miesto, 100 € pre 2. miesto a 50 € pre 3. miesto.
d) V prípade udelenia len 1 ocenenia v kategórii kolektívov je výška finančnej odmeny 350 €.
e) V prípade udelenia 2 ocenení v kategórii kolektívov je výška finančnej odmeny 350 € pre 1.miesto
a 220 € pre 2. miesto.
f) V prípade udelenia 3 ocenení v kategórii kolektívov je výška finančnej odmeny 350 € pre 1.miesto, 220
€ pre 2. miesto a 130 € pre 3. miesto.
g) V prípade udelenia len 1 ocenenia v kategórii trénerov je výška finančnej odmeny 350 €.
h) V prípade udelenia 2 ocenení v kategórii trénerov je výška finančnej odmeny 350 € pre 1.miesto a 220 €
pre 2. miesto.
i) V prípade udelenia 3 ocenení v kategórii trénerov je výška finančnej odmeny 350 € pre 1.miesto, 220 €
pre 2. miesto a 130 € pre 3. miesto.
Článok 3
Predkladanie návrhov
1.
2.

Mesto Dunajská Streda k 1.novembru aktuálneho kalendárneho roka zverejní výzvu na predkladanie
návrhov na ocenenie na webovom sídle mesta.
Nomináciu môžu podať:
a) organizácie so športovým zameraním,
b) občania mesta Dunajská Streda (návrh musí byť potvrdený organizáciou so športovým zameraním, že
športovec, kolektív alebo tréner je členom organizácie na území mesta Dunajská Streda so športovým
zameraním).

3.

Nominácia musí byť podaná s odôvodnením do 4. decembra aktuálneho kalendárneho roka na adresu:
Mestský úrad, odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry, Hlavná 50/16, Dunajská Streda 929 01.
Anonymy nebudú akceptované.

4.

Nominácia sa podáva na formulári, ktorá tvorí prílohu týchto zásad a obsahuje najmä:
a) názov, miesto a termín športového podujatia, kde športovec alebo kolektív dosiahol najväčší športový
úspech v kalendárnom roku, resp. kde tréner dosiahol so športovcom alebo kolektívom najlepšie
výsledky v danom roku,
b) druh športu, disciplína, kategória, počet zúčastnených,
c) dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí s priloženou kópiou dokladu o dosiahnutom výsledku
(fotokópia diplomu, výsledkovej listiny, článku v dennej tlači, informáciu na webe a pod., ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť nominácie),
d) základné údaje o navrhovanom: dátum narodenia, adresa bydliska, športový klub/oddiel/telovýchovná
jednota/iná organizácia so športovým zameraním, telefónne číslo, mailová adresa.

5.

Do nominácie v príslušnej kategórie jednotlivcov môže organizácia so športovým zameraním navrhnúť
max. 2 kandidátov.
Článok 4
Prerokovanie a vyhodnocovanie návrhov

1.

Prerokovanie a vyhodnotenie návrhov na vyhlásenie Športovec roka mesta Dunajská Streda každoročne
realizuje komisia.

2.

Komisia rozhoduje bodovým systémom v jednotlivých kategóriách takto: Člen komisie udeľuje body
každému kandidátovi. Maximálny možný počet pridelených bodov sa zhoduje s počtom navrhnutých
kandidátov do príslušnej kategórie. Počet pridelených bodov sa znižuje vždy o 1 bod. Víťazom príslušnej
kategórie je kandidát s najvyšším počtom získaných bodov.

3.

Spočítanie hlasov a určenie poradia zrealizujú členovia komisie. Výsledné poradie ocenených je tajné do
okamihu oficiálneho vyhlásenia.

4.

Návrhy na vyhlásenie športovcov roka sú predložené na schválenie primátorovi mesta. Vyhlasovanie
najúspešnejších športovcov mesta príslušného kalendárneho roka sa uskutoční na slávnostnom
vyhodnotení koncom aktuálneho kalendárneho roka.

Článok 5
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.

Zrušujú sa Zásady vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda zo dňa 23.6.2015.
Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016.
Na poskytnutie odmeny nie je právny nárok.

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

