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Výzva na predloženie návrhov na ocenenie Športovec roka Trnavského 
samosprávneho kraja 2018 

 
 
   Trnavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenie Športovec roka, kde sa oceňujú 
športovci s najväčšími športovými úspechmi. Za týmto účelom vyzýva TTSK širokú verejnosť na 
predloženie návrhov na udelenie športových ocenení pre nasledujúce kategórie: 

a) žiaci do 15 rokov 
b) kolektív žiaci do 15 rokov 
c) dorast 15 – 18 rokov 
d) kolektív dorast 15 – 18 rokov 
e) dospelí 
f) kolektív dospelí 
g) tréner roka 2018 
h) objav roka 2018 
 

   Z predložených návrhov následne odborná komisia vyberie ocenených na základe 
dosiahnutých športových výsledkov a predloží návrh na schválenie županovi TTSK.  
 
      
   Návrhy na športovca roka je potrebné zaslať na vyplnenom formulári na adresu: Trnavský 
samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava s označením „Návrh na ocenenie Športovec 
roka 2018“. Návrhy je tiež možné doručiť osobne do podateľne TTSK. Pre zaradenie návrhov do 
procesu posudzovania je rozhodujúci termín prijatia na podateľni, najneskôr 23.11.2018. 
  
 
 
 
 
Príloha č. 1: 
Formulár návrhu na ocenenie ,,Športovec roka 2018“ 
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Formulár návrhu na ocenenie ,,Športovec roka 2018“  
Termín predkladania návrhov je do 23.11.2018 (poštou na adresu TTSK,  Starohájska 10, Trnava) 

Kategória:                Žiaci do 15 rokov *  

                         Kolektív žiaci do 15 rokov* 

                         Dorast 15 - 18 rokov*  

                         Kolektív dorast do 15 - 18 rokov*  

                         Dospelí*  

                         Kolektív dospelí* 

                         Tréner roka 2018* 

                         Objav roka 2018* 

 

Vyplňte tabuľku, ktorá vyhovuje podávanému návrhu – návrh na ocenenie osoby alebo  kolektívu: 

 

Údaje o osobe navrhnutej na ocenenie  
 

Meno a priezvisko:   

Vek:    

Trvalý pobyt:   

Telefón:   

e-mail:   

 

Informácie o zákonnom zástupcovi navrhovanej osoby ak nie je plnoletá 

Meno: Priezvisko: 
telefón:  
e-mail:   
Adresa :  

 
 

 

 

Údaje o kolektíve navrhnutom na ocenenie 
  

Názov:   

Štatutárny zástupca:   

Telefón:   

Adresa pôsobiska:   

 

Stručné zdôvodnenie návrhu:  
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Športové úspechy dosiahnuté v roku 2018:  

 
 

 

Prehlásenie osoby navrhnutej na ocenenie (v prípade neplnoletých osôb ich zákonného 
zástupcu):  
 
V zmysle ustanovenia čl. 5, čl. 6 a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 

zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov 

a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o  ochrane 

osobných údajov) ako dotknutá osoba týmto dávam súhlas Trnavskému samosprávnemu kraju so 
spracovaním mojich osobných údajov, v rozsahu uvedenom v týchto dokumentoch, pre účely 
návrhu na ocenenie Športovca roka 2018 a ich zverejnenia v publikácii o ocenených TTSK, 
vrátane archivácie. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú. Zároveň  prehlasujem, že všetky 
mnou uvedené osobné údaje sú pravdivé. Beriem na vedomie, že  tento súhlas udelený na 

spracúvanie mojich osobných údajov možno kedykoľvek odvolať a to písomne, listom  doručeným 

TTSK.  

 
 

V .......................... dňa ......................                                           ................................. podpis 
 
 
 

Údaje o navrhovateľovi  
 

Meno a priezvisko:   

Titul:   

Telefón:   

e-mail:   

 

 

 

 

 

V ............................ dňa ...................... ..................................... podpis  

 

 

*Nehodiace sa prečiarknite  


	Informácie o zákonnom zástupcovi navrhovanej osoby ak nie je plnoletá

