
Návrh na ocenenie 

 Športovec roka mesta Dunajská Streda 2020 
 

 

Údaje o jednotlivcovi / trénerovi navrhnutom na ocenenie * 

 

Meno a priezvisko  

Dátum narodenia  

Bydlisko  

Športový klub / oddiel / telovýchovná jednota 

/ iná organizácia so športovým zameraním 

 

Telefónne číslo  

Mailová adresa  
 

 

Údaje o kolektíve navrhnutom na ocenenie * 

Názov  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

Adresa pôsobiska, sídlo  

Mailová adresa  

 

 

Stručné zdôvodnenie návrhu: 

1. Názov, miesto a termín športového podujatia, kde športovec alebo kolektív dosiahol 

športový úspech v kalendárnom roku, resp. kde tréner dosiahol so športovcom alebo 

kolektívom najlepšie výsledky v danom roku, druh športu, disciplína, kategória, počet 

zúčastnených, dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Priložiť fotokópiu diplomu, výsledkovej listiny, článku v dennej tlači, informáciu na webe a pod.) 

2. Názov, miesto a termín športového podujatia, kde športovec alebo kolektív dosiahol 

športový úspech v kalendárnom roku, resp. kde tréner dosiahol so športovcom alebo 

kolektívom najlepšie výsledky v danom roku, druh športu, disciplína, kategória, počet 

zúčastnených, dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí: 

 

 

 

 

 



 

 
(Priložiť fotokópiu diplomu, výsledkovej listiny, článku v dennej tlači, informáciu na webe a pod.) 

3. Názov, miesto a termín športového podujatia, kde športovec alebo kolektív dosiahol 

športový úspech v kalendárnom roku, resp. kde tréner dosiahol so športovcom alebo 

kolektívom najlepšie výsledky v danom roku, druh športu, disciplína, kategória, počet 

zúčastnených, dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí: 

 

 

 

 

 

 

 
(Priložiť fotokópiu diplomu, výsledkovej listiny, článku v dennej tlači, informáciu na webe a pod.) 

4. Názov, miesto a termín športového podujatia, kde športovec alebo kolektív dosiahol 

športový úspech v kalendárnom roku, resp. kde tréner dosiahol so športovcom alebo 

kolektívom najlepšie výsledky v danom roku, druh športu, disciplína, kategória, počet 

zúčastnených, dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí: 

 

 

 

 

 

 

(Priložiť fotokópiu diplomu, výsledkovej listiny, článku v dennej tlači, informáciu na webe 

a pod.) 

5. Názov, miesto a termín športového podujatia, kde športovec alebo kolektív dosiahol 

športový úspech v kalendárnom roku, resp. kde tréner dosiahol so športovcom alebo 

kolektívom najlepšie výsledky v danom roku, druh športu, disciplína, kategória, počet 

zúčastnených, dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí: 

 

 

 

 

 

 

 
(Priložiť fotokópiu diplomu, výsledkovej listiny, článku v dennej tlači, informáciu na webe a pod.) 

 

 

Prehlásenie osoby / štatutárneho zástupcu kolektívu navrhnutého na ocenenie: 

Dávam súhlas mestu Dunajská Streda so spracovaním mojich osobných údajov, uvedených v 

týchto dokumentoch, pre účely návrhu na ocenenia mesta Dunajská Streda v zmysle zákona NR 

SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé.  

Súhlasím s návrhom na ocenenie. 

 

 

V ................................................... dňa ..................                        .................................................. 



                                                                                                                              podpis 

         

Údaje o navrhovateľovi – občan mesta Dunajská Streda 

Meno a priezvisko  Pečiatka organizácie so 

športovým zameraním 

Trvalý pobyt   

Telefón  

Dátum odoslania návrhu  

Podpis  

 

Údaje o navrhovateľovi – organizácia so športovým zameraním 

Názov 

 Pečiatka organizácie so 

športovým zameraním 

Štatutárny zástupca   

Telefón  

Adresa pôsobiska, sídlo  

Dátum odoslania návrhu  

Podpis štatutárneho 

zástupcu 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou návrhu sú doklady preukazujúce 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.) 

 


