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Príloha č. 1 

 

Formulár návrhu na ocenenia:  

 

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2022 

 

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2022 

 

Za dlhoročnú prácu v oblasti športu 

 

 
Názov ocenenia:  Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2022 kategória   

deti a mládež* 

 

Najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2022 kategória   

dospelí* 

  

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2022 

kategória   deti a mládež* 

 

Najúspešnejší športový kolektív mesta Rožňava za rok 2022 

kategória   dospelí* 

 

            Za dlhoročnú prácu v oblasti športu* 

 

*Nehodiace sa škrtnite 

 

 

Základné údaje o osobe navrhnutej na ocenenie 

Meno a priezvisko:   

Titul: 

Miesto a dátum narodenia:   

Miesto trvalého pobytu:   

Telefón:   

 

 

Základné údaje o kolektíve navrhnutom na ocenenie 

Názov: 

Štatutárny zástupca: 

Telefón: 

Adresa sídla: 

 

 

stručné odôvodnenie návrhu na ocenenie, zásluhy: 
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Profesionálna prax, pracovné činy alebo tvorivé aktivity osoby (kolektívu) navrhnutej 

(navrhnutého) na ocenenie: 

 

 

 

 

Základné údaje o navrhovateľovi ktorý predkladá návrh na ocenenie 

 

Meno a priezvisko resp. organizácia, štatutár:    

Titul: 

Miesto a dátum narodenia resp. IČO:   

Miesto trvalého pobytu resp. sídlo:   

Telefón:  

Dátum odoslania návrhu:   

 

 

Prehlásenie navrhovateľa (fyzickej osoby) 

Dávam súhlas mestu Rožňava na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v týchto 

dokumentoch ako navrhovateľa pre účely návrhu na ocenenie najúspešnejších športovcov, 

kolektívy alebo za dlhoročnú prácu v oblasti športu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov a prehlasujem, že všetky údaje 

sú pravdivé. 

 

V          ................................... 

 

Dňa.........................      podpis navrhovateľa 

 

 

 

Prehlásenie fyzickej osoby navrhnutej na ocenenie  

Dávam súhlas mestu Rožňava na spracovanie mojich osobných údajov, uvedených v týchto 

dokumentoch, pre účely návrhu na ocenenie najúspešnejších športovcov, kolektívy alebo za 

dlhoročnú prácu v oblasti športu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov a prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé. 

 

 

V ...................................       ................................... 

 

Dňa................................       podpis navrhovaného 

 

 

Povinná príloha: životopis osoby resp. história a zásluhy klubu navrhnutých na ocenenie 

_________________________________________________________________________ 

*Nehodiace sa škrtnite 


