ŠTATÚT
ANKETA „NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI MESTA PIEŠŤANY“
Vyhlasovateľ: Primátor mesta Piešťany
Účastníci

: Športovci, ktorí v uplynulom roku reprezentovali mesto v športe, športoví
tréneri a zaslúžilí pracovníci v oblasti športu

Kategórie

: Jednotlivci - dorastenci do 18 rokov
- dospelí
Kolektívy
Tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu

Vyhlásenie ankety sa uskutoční raz ročne za uzatvorené kalendárne obdobie
predchádzajúceho roka.
Výška ceny: Jednotlivci - dorastenci
- dospelí
Kolektívy

1. miesto
2. - 10. miesto
1. miesto
2. - 10. miesto

170 €
70 €
200 €
100 €

1. miesto
2. miesto
3. miesto

350 €
250 €
150 €

Tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu

100 €

Ceny budú udeľované ako finančné odmeny s diplomom alebo pamätnou plaketou.
Organizačné zabezpečenie udeľovania ceny:
1. TJ, športové kluby, prípadne iné právnické alebo fyzické osoby zašlú na MsÚ svoje
návrhy, v ktorých uvedú najvýznamnejšie úspechy navrhovaných športovcov v
uplynulom roku a mená trénerov, ktorí sa svojou dlhoročnou činnosťou podieľali na
výchove športovcov resp. organizovaní športových podujatí, ako aj stručné
zdôvodnenie predložených návrhov.
Termín: január
2. Komisia športu, školstva a mládeže (KŠŠaM) Mestského zastupiteľstva mesta
Piešťany má právo doplniť návrhy kandidátov. KŠŠaM bude postupovať pri
vyhodnocovaní návrhov nasledovne :
Členovia komisie sa oboznámia s návrhmi pred zasadnutím KŠŠaM. Na zasadnutí
komisie sa prítomní členovia v diskusii vyjadria k návrhom. Potom sa uskutoční tajná
voľba – každý člen zostaví poradie všetkých nominovaných športovcov podľa svojho
názoru. Výsledky hlasovania sa sčítajú a ten, ktorý dostane najnižší súčet počtu hlasov
bude navrhnutý primátorovi mesta na vyhlásenie za najúspešnejšieho.
Sčítaním hlasov sa získa aj umiestnenie ďalších športovcov, na 2. – 10. mieste,
pričom sa ich poradie neuvádza.
Kolektívy sú zoradené podľa úspešnosti v poradí na 1. – 3. mieste.

3. Návrh komisie bude predložený na schválenie primátorovi mesta. Vyhodnoteným
športovcom budú odovzdané ceny na slávnostnom podujatí.
Termín: február – marec
4. Do ankety môžu byť zaradení kandidáti len v prípade ak majú trvalý pobyt na
území mesta Piešťany alebo pôsobia v športovom klube, ktorý má sídlo na území
mesta Piešťany.
Tento štatút bol schválený uznesením MsZ č.113/2012, dňa 27. 09. 2012.
Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2013.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štatútu stráca platnosť Štatút ankety „Najúspešnejší
športovci mesta Piešťany“, ktorý bol schválený uznesením MsZ č.172/2008, dňa 09. 10. 2008.

Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany

