
N Á V R H
VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV, 
TRÉNEROV A ZASLÚŽILÝCH FUNKCIONÁROV  

MESTA NOVÁ BAŇA ZA ROK  2022 

Kategória: Jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov 
(ročník narodenia od 2004 vrátane) 

NAVRHOVATEĽ 
MENO, PRIEZVISKO: 

Tel. kontakt: Mail: 

NAVRHOVANÝ 
MENO, PRIEZVISKO: TRVALÉ BYDLISKO /UVIESŤ LEN MESTO/: 

Športový klub: 

Druh športu: 

Disciplína: Kategória: 

Tréner: 

Športové výsledky za rok 2022: 

Navrhovateľ(ka) uvedie, ktoré kritériá a ako navrhovaný(á) splnil(a): 

- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, regionálnych, krajských a republikových súťažiach
- úroveň dosiahnutých výsledkov na súťažiach  ( obvodné, regionálne, krajské....) 
- účasť v reprezentačných výberoch Slovenska v medzinárodných a medzištátnych súťažiach
- účasť na OH, majstrovstvách sveta, Európy a iných svetových a európskych podujatiach.

Navrhovateľ(ka) zdokumentuje dosiahnuté výsledky priloženou kópiou dokladu o dosiahnutom 
výsledku (výsledková listina, diplomy), uvedie krajinu, dátum, názov podujatia a jeho úroveň  ( 
obvodné, regionálne, krajské...).  Návrh môže doplniť aj inými záujmami. Tiež priloží fotografiu 
v elektronickej podobe zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov. 

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

................................ 

  podpis navrhovateľa 

Kompletne predložené návrhy budú poskytnuté na účel informovanosti Hodnotiacej komisii uvedeného 
podujatia v súvislosti s vyhodnotením návrhov. Na základe vyhodnotenia návrhov bude navrhovateľ 
kontaktovaný MsÚ v Novej Bani, odd. kultúry a informácií za účelom doplnenia osobných údajov navrhovaného 
a doloženia  súhlasu  navrhovaného, resp. jeho štatutárneho zástupcu so spracovaním osobných údajov v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zmene a doplnení niektorých zákonov. 



N Á V R H
VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV, 
TRÉNEROV A ZASLÚŽILÝCH FUNKCIONÁROV  

MESTA NOVÁ BAŇA ZA ROK  2022 

Kategória: Jednotlivci seniori -  od 19 rokov 
(ročník narodenia do 2003 vrátane) 

NAVRHOVATEĽ 
MENO, PRIEZVISKO: 
MIROSLAV  
Tel. kontakt: Mail: 

NAVRHOVANÝ 
MENO, PRIEZVISKO: TRVALÉ BYDLISKO /UVIESŤ LEN MESTO/: 

Športový klub: 

Druh športu: 

Disciplína: Kategória: 

Tréner: 

Športové výsledky za rok 2022: 

Navrhovateľ(ka) uvedie, ktoré kritériá a ako navrhovaný(á) splnil(a): 

- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, regionálnych, krajských a republikových súťažiach
- úroveň dosiahnutých výsledkov na súťažiach  ( obvodné, regionálne, krajské....) 
- účasť v reprezentačných výberoch Slovenska v medzinárodných a medzištátnych súťažiach
- účasť na OH, majstrovstvách sveta, Európy a iných svetových a európskych podujatiach.

Navrhovateľ(ka) zdokumentuje dosiahnuté výsledky priloženou kópiou dokladu o dosiahnutom 
výsledku (výsledková listina, diplomy), uvedie krajinu, dátum, názov podujatia a jeho úroveň  ( 
obvodné, regionálne, krajské...).  Návrh môže doplniť aj inými záujmami. Tiež priloží fotografiu 
v elektronickej podobe zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov. 

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

................................ 

  podpis navrhovateľa 

Kompletne predložené návrhy budú poskytnuté na účel informovanosti Hodnotiacej komisii uvedeného 
podujatia v súvislosti s vyhodnotením návrhov. Na základe vyhodnotenia návrhov bude navrhovateľ 
kontaktovaný MsÚ v Novej Bani, odd. kultúry a informácií za účelom doplnenia osobných údajov navrhovaného 
a doloženia  súhlasu  navrhovaného, resp. jeho štatutárneho zástupcu so spracovaním osobných údajov v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Kompletne predložené návrhy budú poskytnuté na účel informovanosti Hodnotiacej komisii uvedeného 
podujatia v súvislosti s vyhodnotením návrhov. Na základe vyhodnotenia návrhov bude navrhovateľ 
kontaktovaný MsÚ v Novej Bani, odd. kultúry a informácií za účelom doplnenia osobných údajov navrhovaného 
a doloženia  súhlasu  navrhovaného, resp. jeho štatutárneho zástupcu so spracovaním osobných údajov v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zmene a doplnení niektorých zákonov. 

N Á V R H
VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV, 
TRÉNEROV A ZASLÚŽILÝCH FUNKCIONÁROV  

MESTA NOVÁ BAŇA ZA ROK  2022 

Kategória: Kolektívy  - mládež a dospelí 
NAVRHOVATEĽ 
MENO, PRIEZVISKO: 

Tel. kontakt: Mail: 

NAVRHOVANÝ: 
NÁZOV ŠPORTOVÉHO KOLEKTÍVU: MESTO: 

Rok založenia: Počet členov kolektívu: 

Štatutárny zástupca: 

Tréner: 

Športové výsledky za rok 2022: 

Navrhovateľ(ka) uvedie, ktoré kritériá a ako navrhovaný(á) splnil(a): 

- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, regionálnych, krajských a republikových súťažiach
- úroveň dosiahnutých výsledkov na súťažiach  ( obvodné, regionálne, krajské....) 
- účasť v reprezentačných výberoch Slovenska v medzinárodných a medzištátnych súťažiach
- účasť na OH, majstrovstvách sveta, Európy a iných svetových a európskych podujatiach.

Navrhovateľ(ka) zdokumentuje dosiahnuté výsledky priloženou kópiou dokladu o dosiahnutom 
výsledku (výsledková listina, diplomy), uvedie krajinu, dátum, názov podujatia a jeho úroveň         
(obvodné, regionálne, krajské...).  Návrh môže doplniť aj inými záujmami. Tiež priloží fotografiu 
v elektronickej podobe zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov. 

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

................................ 

  podpis navrhovateľa 



N Á V R H
VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV, 
TRÉNEROV A ZASLÚŽILÝCH FUNKCIONÁROV  

MESTA NOVÁ BAŇA ZA ROK  2022 

Kategória: Zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci   
NAVRHOVATEĽ 
MENO, PRIEZVISKO: 

Tel. kontakt: Mail: 

NAVRHOVANÝ: 

NAVRHOVANÝ 
MENO, PRIEZVISKO: 

Športový klub, družstvo, TJ a iné: 

Športové odvetvie: Doba aktívneho pôsobenia: 

Navrhovateľ(ka) uvedie, ktoré kritériá a ako navrhovaný(á) splnil(a): 

- bývalý vynikajúci športovec
- dlhoročný pracovník a funkcionár v oblasti športu v rámci mesta Nová Baňa
- bývalý tréner - dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami, kolektívom alebo klubom so

sídlom na území mesta Nová Baňa.

Navrhovateľ(ka) zdôvodní svoj návrh a priloží fotografiu v elektronickej podobe. 

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

................................ 

  podpis navrhovateľa

Kompletne predložené návrhy budú poskytnuté na účel informovanosti Hodnotiacej komisii uvedeného 
podujatia v súvislosti s vyhodnotením návrhov. Na základe vyhodnotenia návrhov bude navrhovateľ 
kontaktovaný MsÚ v Novej Bani, odd. kultúry a informácií za účelom doplnenia osobných údajov navrhovaného 
a doloženia  súhlasu  navrhovaného, resp. jeho štatutárneho zástupcu so spracovaním osobných údajov v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Kompletne predložené návrhy budú poskytnuté na účel informovanosti Hodnotiacej komisii uvedeného 
podujatia v súvislosti s vyhodnotením návrhov. Na základe vyhodnotenia návrhov bude navrhovateľ 
kontaktovaný MsÚ v Novej Bani, odd. kultúry a informácií za účelom doplnenia osobných údajov navrhovaného 
a doloženia  súhlasu  navrhovaného, resp. jeho štatutárneho zástupcu so spracovaním osobných údajov v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, zmene a doplnení niektorých zákonov. 

N Á V R H
VYHLÁSENIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV, 
TRÉNEROV A ZASLÚŽILÝCH FUNKCIONÁROV  

MESTA NOVÁ BAŇA ZA ROK  2022 

Kategória: Tréner roka 

NAVRHOVATEĽ 
MENO, PRIEZVISKO: 

Tel. kontakt: Mail: 

NAVRHOVANÝ: 
MENO, PRIEZVISKO: 

Športový klub, družstvo, TJ a iné: 

Športové odvetvie: Doba aktívneho pôsobenia: 

Športové výsledky za rok 2022: 

Splnené kritérium: 

- dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami, kolektívom alebo klubom v danom roku, ktorý
má sídlo na území mesta Nová Baňa.

Navrhovateľ(ka) zdôvodní svoj návrh a priloží fotografiu v elektronickej podobe. 

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

..................................... 
   podpis navrhovateľa 


	- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, regionálnych, krajských a republikových súťažiach
	- úroveň dosiahnutých výsledkov na súťažiach  ( obvodné, regionálne, krajské....)
	- účasť v reprezentačných výberoch Slovenska v medzinárodných a medzištátnych súťažiach
	- účasť na OH, majstrovstvách sveta, Európy a iných svetových a európskych podujatiach.
	- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, regionálnych, krajských a republikových súťažiach
	- úroveň dosiahnutých výsledkov na súťažiach  ( obvodné, regionálne, krajské....)
	- účasť v reprezentačných výberoch Slovenska v medzinárodných a medzištátnych súťažiach
	- účasť na OH, majstrovstvách sveta, Európy a iných svetových a európskych podujatiach.
	V...................................... dňa......................
	- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, regionálnych, krajských a republikových súťažiach
	- úroveň dosiahnutých výsledkov na súťažiach  ( obvodné, regionálne, krajské....)
	- účasť v reprezentačných výberoch Slovenska v medzinárodných a medzištátnych súťažiach
	- účasť na OH, majstrovstvách sveta, Európy a iných svetových a európskych podujatiach.
	V...................................... dňa......................
	- bývalý vynikajúci športovec
	- dlhoročný pracovník a funkcionár v oblasti športu v rámci mesta Nová Baňa
	- bývalý tréner - dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami, kolektívom alebo klubom so sídlom na území mesta Nová Baňa.
	V...................................... dňa......................
	- dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami, kolektívom alebo klubom v danom roku, ktorý má sídlo na území mesta Nová Baňa.
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