
 
Dôvodová správa  
 
Návrh Olympijského klubu Prievidza  na spoločné organizovanie vyhlásenie najúspešnejších 
v športe za predchádzajúci rok v meste Prievidza a regióne vychádza z tradície, ktorá je už 
zaužívaná viac desaťročí. Predkladaný materiál je výsledkom skúseností a dohôd 
jednotlivých zainteresovaných a jeho cieľom je zabezpečiť štandardným spôsobom podujatie 
širšieho rozsahu, do ktorého zasahuje viacej subjektov ako spoluorganizátori. Schválením 
takého dokumentu sa vytvoria predpoklady pre uzatvorenie zmluvného vzťahu mesta 
a Olympijského klubu a presne sa zadefinujú podmienky, za ktorých bude mesto Prievidza 
participovať na vyhlásení najúspešnejších športovcov a športových kolektívov vrátane 
jubilujúcich v jednotlivých rokoch. Návrh predpokladá, že sa každoročne v rozpočte meste 
Prievidza vyčlenia účelové finančné prostriedky na spolufinancovanie podujatia. Tým sa aj 
dorieši niekoľkoročný problém odporúčania komisie športu na výšku dotácie, ktorá bola 
poskytovaná na úkor iných transferov v oblasti športu.  
 
Návrh na uznesenia 
 
Mestská rada 
I.   berie na vedomie 

Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, 
funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra, 

II. odporúča – neodporúča MsZ 
schváliť Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, 
kolektívov, funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná 
Nitra.  

 
 
Mestské zastupiteľstvo  
I.   berie na vedomie 

Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, 
funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra, 

II. schvaľuje – neschvaľuje  
Štatút ocenenia Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, 
funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Š t a t ú t   o c e n e n i a 
Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, 

funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového páva“  

regiónu horná Nitra 
 

Preambula 

Olympijský klub Prievidza je vo svojej dvadsaťročnej histórii pokračovateľom po OV 

ČZTV, SZTK a vyhlasovateľ najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov a 

funkcionárov športu. 
Vzájomná symbióza miest regiónu horná Nitra od roku 1961 zaznamenáva niekoľkoročnú 

tradíciu v oceňovaní najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, činovníkov a ceny fair 

play. Vychádzajúc z tradícií a historických súvislostí, olympijský klub  na základe dlhoročnej 

spolupráce organizuje každý rok v spolupráci s mestami Prievidza, Handlová, Bojnice 

a Nováky, „Vyhlasovanie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, funkcionárov 

športu a Ceny fair play regiónu horná Nitra“. 
 Ich súčasťou sa stáva každoročne slávnostný akt udeľovania ocenenia ,, o cenu 

Krištáľového páva  regiónu horná Nitra” osobám, ktoré výrazne prispeli k reprezentácii a 

 rozvoju telovýchovy a športu v regióne. 

 Ocenenie ,, o cenu Krištáľového páva“ je prejavom verejného uznania, má za cieľ        

spoločensky a morálne oceniť významné výsledky, aktivity a prínos jednotlivcov pri rozvoji   

 telovýchovy a športu v regióne hornej Nitry. 

 

     Vyhlasovateľmi ocenenia sú : 

1. Olympijský klub Prievidza, zastúpený predsedom a sekretárom 

2. mesto Prievidza, zastúpené primátorkou mesta 

3. mesto Handlová, zastúpené primátorom mesta 

4. mesto Bojnice, zastúpené primátorom mesta 

5. mesto Nováky, zastúpené primátorom mesta 

6. Združenie miest a obcí hornej Nitry, (ďalej len ZMOHN) zastúpené predsedom                      

 

      Zastúpenie vyhlasovateľov  

Vyhlasovateľov zastupujú určení členovia, delegovaní vyhlasovateľmi do nominačnej 

komisie, ktorá bude rozhodovať o udelení ocenení,  svojho zástupcu  takto: 

        

       1. Olympijský klub Prievidza – sekretára a člena výkonného výboru (ďalej len VV); 

       2. mesto Prievidza, predsedu športovej komisie pri MsZ; 

       3. mesto Handlová, predsedu športovej komisie pri MsZ; 

       4. mesto Bojnice, predsedu športovej komisie pri MsZ; 

       5. mesto Nováky, predsedu športovej komisie pri MsZ; 

       6. ZMOHN, predsedu, resp. člena rady  

 

Spôsob vyhlásenia ocenenia: 

Vyhlasovateľ  do  31. decembra príslušného roka  písomne požiada určený okruh 

športových klubov a telovýchovných subjektov o navrhnutie vhodných kandidátov na 

udelenie ocenenia. Oslovené budú tieto subjekty: 

1. Olympijský klub Prievidza, zastúpený predsedom 

2. mesto Prievidza, zastúpené primátorkou 

3. mesto Handlová, zastúpené primátorom mesta 

4. mesto Bojnice, zastúpené primátorom mesta 

5. mesto Nováky, zastúpené primátorom mesta 

6. Združenie miest a obcí hornej Nitry  

7. Oblastný futbalový zväz Prievidza 

 

 



8. všetky športové kluby a telovýchovné subjekty na hornej Nitre 

9. v prípade ich vytvorenia, resp. existencie  aj iné športové subjekty a spolky pôsobiace 

v regióne horná    

Nitra. 

Článok I 

Základné ustanovenia 

 

1. Ocenenie ,,o cenu Krištáľového páva“ za rozvoj športu a telovýchovy na hornej Nitre” 

je najvyšším uznaním za výsledky športovej činnosti v prospech rozvoja športu a 

telovýchovy na hornej Nitre.  

2. Ocenenie je udeľované na základe športových výsledkov v hodnotenom kalendárnom 

roku za  účasť na OH, splnený limit na OH, účasť na MS, ME, M-SR, v kraji a v oblasti: 

                  a. v počte 10 TOP v kategórii jednotlivci – dospelí, 

                  b. v počte 10 TOP v kategórii jednotlivci – mládež, 

                  c. v počte 3 v kategórii tréner – dospelí, 

                  d. v počte 3 v kategórii tréner – mládež, 

                  e. v počte 3 v kategórii kolektív – dospelí, 

                  f.  v  počte 3 v kategórii kolektív – mládež, 

g. Zvláštne ocenenie v kategórii mládež a dospelí, 

h. Talent roka v kategórii žiak, žiačka, 

i. Netradičné športy, 

j. Cena fair play, 

            k.   Funkcionár. 

    Ocenenie možno udeliť aj in memoriam 

3. Návrh na udelenie ocenenia je potrebné doručiť  najneskôr do 31.12. kalendárneho   

      roka sekretárovi Olympijského klubu a  nominačnej komisie. Každá oslovená   

      organizácia môže podať viac návrhov. 

4. Z doručených návrhov vyberie nominačná komisia  najúspešnejších v jednotlivých 

kategóriách. O výnimke môžu rozhodnúť vyhlasovatelia na základe odporúčania 

nominačnej komisie. 

5. Predseda nominačnej komisie zvolá  zasadnutie  komisie najneskôr do 15. januára 

nasledujúceho roku. Riadi hlasovanie členov komisie o predložených návrhoch tak, aby 

vyhlasovateľ mohol o udelení cien rozhodnúť do 17. januára a odovzdať ich pri 

príležitosti Vyhlásenia najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov, činovníkov 

a Ceny fair play ,, o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra 

6. Každý člen komisie má vo všeobecnom hlasovaní členov jeden hlas. Spôsob a pravidlá 

hlasovania sú uvedené v Článku II – Nominačná komisia. 

7. Ocenenie nemožno udeliť: 

- opakovane tej istej osobe po dobu existencie odovzdávania ocenenia, 

         - členovi nominačnej komisie, ktorá o nomináciách a návrhoch na ceny rozhoduje, 

         -  za činnosť, ktorá bola už predtým odmenená, ( okrem bodov Čl.I. ods. 2. písm.  

         a.,b.,c.,d.,e.,f.,g.,h.,i). 

      

   8.  Súčasťou ocenenia ,, o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra za rozvoj športu  

         a telovýchovy na hornej Nitre” je písomný dokument  (diplom) obsahujúci meno    

         a priezvisko nositeľa ceny a dátum jej udelenia a plaketa, vecný dar. Súčasťou ceny  

         môže byť aj finančná odmena.  

 

Článok II 

Nominačná komisia 

 

1. Na posúdenie návrhov na udelenie ocenenia ,,  o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná 

Nitra a za rozvoj športu a telovýchovy v regióne hornej Nitre”, zriaďuje vyhlasovateľ 

nominačnú komisiu ako svoj poradný orgán riadiaci nominácie na ocenenie a všeobecné 

hlasovanie členov. 



2. Vyhlasovateľ do 31. decembra písomne osloví subjekty uvedené v bode 3., aby navrhli 

svojich zástupcov do nominačnej komisie. Členov nominačnej komisie určuje 

vyhlasovateľ, na základe ich predchádzajúceho súhlasu s členstvom v nominačnej komisii. 

3. Nominačná komisia je 7- členná. Jej členmi sú zástupcovia týchto subjektov: 

 Olympijský klub Prievidza, predseda a  sekretár  

 mesto Prievidza 

 mesto Handlová 

 mesto Bojnice 

 mesto Nováky 

 ZMOHN 

4. Predsedu nominačnej komisie volí nominačná komisia na prvom zasadnutí. 

5. Funkčné obdobie členov nominačnej komisie je jednoročné. Končí sa slávnostným 

udelením ceny. 

6. Predseda nominačnej komisie, resp. moderátor vyhlasovania  má na slávnostnom 

ceremoniáli udeľovania ocenenia právo predniesť stručný životopis s vymenovaním 

podstatnej časti činnosti, za ktoré je ocenenie udelené nominantovi (laudatio).  

7. Práca v nominačnej komisii nie je honorovaná.  

8. Podmienkou členstva v nominačnej komisii je mravná a všeobecná bezúhonnosť. 

9. Členovia nominačnej komisie sú o. i. povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia počas rokovania nominačnej komisie. 

10. Zasadnutie nominačnej komisie zvoláva a jej rokovanie vedie predseda nominačnej 

komisie alebo v jeho neprítomnosti ním poverený člen. Predseda nominačnej komisie 

zvoláva zasadnutia, formuluje zásadné uznesenia a overuje zápis z rokovaní nominačnej 

komisie. 

11. Nominačná komisia môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, 

uznáša sa nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas 

predsedu. 

12. Nominačná komisia rokuje o tých písomných návrhoch na udelenie cien, ktoré boli 

predložené do 31.12. kalendárneho roku.  

13. N záverečnom zasadnutí nominačná komisia vypracuje zdôvodnenie udelenia cien. 

14. Po odsúhlasení predložených návrhov vyhlasovateľom ocenenia predseda nominačnej 

komisie písomne oboznámi nominované osoby so zámerom udelenia ocenenia , „ceny 

Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra. 

15. Návrh nominačnej komisie na udelenie cien je pre vyhlasovateľa odporúčaním. Ak 

vyhlasovateľ žiaden návrh nominačnej komisie neodsúhlasí, vyhradzuje si právo ocenenie 

neudeliť. 

16. Udeľovanie ocenenia je súčasťou slávnostného programu Vyhlasovanie najúspešnejších  

      športovcov, trénerov, kolektívov, funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového  

      páva“  regiónu horná Nitra 

17. Verejnosti je oznamované prostredníctvom, tlače, rozhlasu, televízie a internetu. 

 

 

Článok III 

Organizačné a finančné zabezpečenie 

 

1. Organizačné a administratívne práce spojené s prácou nominačnej komisie vykonáva 

sekretár olympijského klubu. Sústreďuje písomnú agendu a podklady, archivuje všetku 

dokumentáciu. 

2. Sekretára volí VV olympijského klubu. So súhlasom vyhlasovateľa môže pracovať 

viacero období z dôvodu zachovania kontinuity, spracovania a archivovania 

administratívnej agendy. Za svoju činnosť zodpovedá OK a vyhlasovateľom. 

 

 

 

 



3. Vyhlasovatelia každoročne zabezpečia vo svojich rozpočtoch účelové  finančné 

prostriedky     na udelenie ocenení a realizáciu slávnostného programu. Účelovú dotáciu 

poskytujú jednotliví vyhlasovatelia uvedení v preambule tohto štatútu pod č. 2. - 5. 

     Olympijskému klubu Prievidza na základe zmluvy a spolupráci na jeho účet na krytie     

     nákladov spojených s vyhlasovaním, najneskôr do 1. februára príslušného roka.   

4. Olympijský klub Prievidza je povinný predložiť všetkým vyhlasovateľom zúčtovanie  

    použitia poskytnutých finančných prostriedkov  najneskôr do 30. apríla príslušného roka.  

 

 

Článok IV 

                                                        Záverečné ustanovenia 

 

  

1. Štatút ocenenia ,,o cenu Krištáľového páva“ regiónu horná Nitra bol schválený     

      vyhlasovateľmi takto : 

 

 Olympijský klub Prievidza – dňa : 

 mesto Prievidza – dňa: 

 mesto Handlová – dňa : 

 mesto Bojnice – dňa : 

 mesto Nováky – dňa : 

 ZMOHN – dňa : 

O schválení štatútu sú k jeho originálu, ktorý je uložený na Olympijskom klube Prievidza, 

priložené výpisy uznesení jednotlivých orgánov vyhlasovateľov, ktoré štatút schválili, resp. 

odporučili.  

 

2. Zmeny a doplnky tohto štatútu  schvaľujú  vyhlasovatelia ocenenia ,, o cenu  Krištáľového 

páva“ regiónu horná Nitra. 

 

 

V Prievidzi ...................................... 

 

 

                            

 za  Olympijský klub Prievidza  - predseda Vladimír Revický            .........................................                                      

 

 

za mesto Prievidza – primátorka JUDr. Katarína Macháčková             .......................................           

  

 

za mesto Handlová – primátor Ing. Rudolf Podoba                              ....................................... 

 

 

za mesto Nováky – primátor Ing. Dušan Šimka                                   .......................................   

  

 

za mesto Bojnice – primátor František Tám                                          ....................................... 

 

 

za ZMOHN – predseda Ing. Peter Juríček                                           ........................................      



Návrh rozpočtu  na  

Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov, kolektívov 

a funkcionárov a Ceny fair play „o cenu Krištáľového páva“ 

regiónu horná Nitra 

 

 
Položka nákladov: 2993,00 € 

 

 1. Dom kultúry - nájomné 300,00 

 2. Ceny  800,00 

 3. DVD dokumentácia z vyhlasovania   70,00 

 4. Kvety    90,00 

 5. Moderátor, scenár, réžia  110,00 

 6. Náklady na tlač  (pozvánky, reklamná tabuľa, diplomy) 58,00 

 7. Fotodokumentácia    80,00 

 8. Raut – na spoločenské stretnutie po vyhlásení              950,00  

 9. Iné výdavky (obálky, poštovné, AUV)                            90,00 

10. Toner: 35,00 

11. Kultúrne a hudobné súbory                                            200,00 

12. Minerálky stoly:  80,00 

13. Telefón:  35,00 

14. Papier:  15,00 

15. Výroba pútača:                                                                 90,00 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

Položka príjmov:                                                               500,- 

 

1. Reklamní partneri: OK                                                    500,- 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

- rozdiel:      2493,- 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Návrh dotácií jednotlivých vyhlasovateľov :  

 

 1. OK                                500,- 

 2. mesto Prievidza           700,- 

 3. mesto Handlová           600,- 

 4. mesto Nováky              500,- 

 5. mesto Bojnice              300,- 

 6.  ZMONH               393,- 

 

 Spolu:                              2993.- 


