ŠTATÚT SIENE SLÁVY SLOVENSKÉHO FUTBALU

Preambula

Úcta a rešpekt k histórii, k osobnostiam a úspechom, tvoriacim a formujúcim dejiny, je znakom
vyspelosti a mentálnej úrovne národa, hrdého na svojich velikánov, ktorí sa svojím životom
zaslúžili o rozvoj ďalších generácií. Týka sa aj futbalu, ktorý je nielen športovým, ale aj kultúrnym
i spoločenským fenoménom a neoddeliteľnou súčasťou života slovenského národa.
Slovenský futbal sa vyvíjal v piatich štátnych útvaroch, od Rakúsko-Uhorska po Slovenskú
republiku, datujúcu svoju existenciu od 1. januára 1993.
SIEŇ SLÁVY SLOVENSKÉHO FUTBALU je poctou a vyjadrením rešpektu tým, ktorí pozdvihli
futbalovým umením i životným príkladom povedomie národa, tým, ktorí sa zaslúžili o slávu, rešpekt
a dobré meno slovenského futbalu.

Čl. 1
Základné ustanovenia

(1) SIEŇ SLÁVY SLOVENSKÉHO FUTBALU (ďalej len „sieň slávy“) je duchovným
vlastníctvom a imanentnou súčasťou Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „SFZ“) ako
najvyššieho legitímneho futbalového orgánu na Slovensku. Sieň slávy je najmä vnútorným
vlastníctvom celej futbalovej komunity, pozostávajúcej nielen z ľudí a inštitúcií, aktívne
pôsobiacich vo futbalovom hnutí, ale aj z každého fanúšika a sympatizanta slovenského
futbalu, ktorý rešpektuje morálne a etické hodnoty spoločnosti a zásady fair play. Sieň slávy
sa zriaďuje s cieľom popularizácie a verejnej prezentácie úspechov slovenského futbalu
a za účelom systematického zhromažďovania, zbierania, vystavovania a archivácie
historických faktov, informácií a dokumentov o slovenských futbalových osobnostiach, aby
sa vytváralo viac príležitostí na pripomenutie vzácnych osobností a momentov slovenského
futbalového života v minulosti.

(2) Názov, pod ktorým bude sieň slávy prezentovaná vo verejnej komunikácií, je "SIEŇ SLÁVY
SLOVENSKÉHO FUTBALU" a anglický ekvivalent označenia znie "THE SLOVAK
FOOTBALL HALL OF FAME".

(3) Súčasťou názvu je aj graficky spracované logo. Názov a logo môžu byť použité spolu, ale
aj samostatne. Graficky spracované logo, ktoré je ochrannou známkou, je zaregistrované
na Úrade priemyselného vlastníctva SR podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných
známkach v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Úradu priemyselného
vlastníctva SR č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných
známkach.
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Čl. 2
Symboly a ocenenia siene slávy

(1) Symbolom siene slávy je špeciálne vyrobené pamätné ocenenie, ktoré dostane každý
laureát ocenenia siene slávy (ďalej len „laureát“) pri uvedení do siene slávy na
inauguračnej slávnosti. Na pamätnom ocenení je zobrazené logo siene slávy a štítok,
obsahujúci meno laureáta a rok jeho uvedenia do siene slávy. Pamätné ocenenie nie je
možné zakúpiť, ani priamo získať iným spôsobom; jeho súčasťou je aj certifikát, podpísaný
prezidentom SFZ.

(2) Laureáti budú do siene slávy uvedení spravidla raz ročne pri slávnostných príležitostiach
alebo iných oficiálnych podujatiach (napr. vyhlásenie ankety Futbalista roka), ktoré
organizuje SFZ, a to so zachovaním dôstojnosti a rešpektovaním dôležitosti aktu uvedenia
laureáta do siene slávy.

(3) V prípade uvedenia laureáta do siene slávy „In memoriam“ môžu ocenenie prevziať
najbližší príbuzní (manžel/ka, otec, matka, syn, dcéra, brat, sestra). Ak nikto z najbližších
príbuzných ocenenie osobne neprevezme na inauguračnej slávnosti, ocenenie sa
automaticky stane súčasťou expozície siene slávy alebo súčasťou jej depozitu.

Čl. 3
Expozície artefaktov Siene slávy slovenského futbalu

(1) Pokiaľ nebude vytvorená stála expozícia siene slávy, futbalové artefakty, memorabílie a
trofeje budú príležitostne vystavované pri slávnostných príležitostiach alebo oficiálnych
podujatiach, organizovaných SFZ (ďalej len „dočasná expozícia“). O sprístupnení dočasnej
expozície, určení miesta a termínu konania rozhoduje VV SFZ (ďalej len „VV SFZ“).

(2) Artefakty a ocenenia, ktoré budú vystavované v rámci dočasnej expozície, môžu byť
sprístupnené len so súhlasom a za podmienok, ktoré určí dohoda medzi SFZ a laureátmi,
najbližšími príbuznými, ak ide o ocenenie „In memoriam“, alebo inými osobami; týmto nie je
dotknuté ustanovenie čl. 2 ods. 3 druhá veta tohto štatútu.

(3) SFZ prevádzkuje na svojom webovom sídle aj virtuálnu podobu siene slávy, ktorá obsahuje
najmä fotografie futbalových reprezentantov, obrazové a zvukové materiály, vrátane
zverejnenia štatistických informácií.

Čl. 4
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Orgány siene slávy

(1) Zriaďuje sa:

a) výkonná komisia a
b) čestná rada siene slávy (ďalej len „čestná rada“)

(ďalej spolu aj ako „orgány siene slávy“).

(2) Členstvo vo výkonnej komisii a čestnej rade je dobrovoľné, čestné a bez nároku na
finančnú odmenu.

Čl. 5
Výkonná komisia

(1) Výkonná komisia má 5 členov a je zložená z predsedu, podpredsedu a ostatných členov,
ktorých volí a odvoláva VV SFZ. Predseda výkonnej komisie je zástupcom SFZ.
Podpredsedu výkonnej komisie volia členovia výkonnej komisie z členov výkonnej komisie
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výkonnej komisie; uvedená úprava sa
obdobným spôsobom vzťahuje aj na odvolanie podpredsedu výkonnej komisie.
Rozhodnutie o prípadnom neobsadení funkcie podpredsedu výkonnej komisie je vo
výlučnej kompetencii výkonnej komisie.

(2) Výkonná komisia
a) zabezpečuje chod siene slávy a vykonáva dohľad nad dodržiavaním tohto štatútu
a ostatných predpisov SFZ,
b) zodpovedá za vypracovanie stratégie siene slávy a jej predloženie VV SFZ,
c) predkladá čestnej rade v súlade s týmto štatútom návrhy kandidátov na laureátov,
d) vykonáva konzultačnú činnosť vo vzťahu k návrhom predloženým čestnej rade podľa písm.
c).

(3) Výkonná komisia zasadá spravidla dvakrát do roka, prvýkrát vždy najneskôr do konca
februára kalendárneho roka a následne podľa potreby. Zasadnutia výkonnej komisie
zvoláva jej predseda. Oznámenie o termíne a mieste zasadnutia sa musí doručiť jej členom
najneskôr 14 kalendárnych dní pred zasadnutím a to prostredníctvom pozvánky, zaslanej
na emailovú adresu, určenú každým členom na účely komunikácie alebo termín určí a
oznámi predseda na poslednom zasadnutí výkonnej komisie, čo sa uvedie do zápisu zo
zasadnutia. V odôvodnených prípadoch je možné zasadnutie výkonnej komisie zvolať aj
strana 3/9

telefonicky. Agenda a iné písomné materiály musia byť členom odoslané emailom v
predstihu, zodpovedajúcom rozsahu a závažnosti agendy, najneskôr však 10 kalendárnych
dní pred dňom zasadnutia výkonnej komisie, s výnimkou prípadov, keď to povaha veci
alebo iné okolnosti neumožňujú alebo sa vyskytnú nové relevantné návrhy. Zaslanie
pozvánky, ako aj zaslanie agendy na zasadnutie zabezpečuje predseda alebo iná, ním
poverená osoba.

(4) Výkonná komisia je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov. Rozhodnutia výkonnej komisie sa prijímajú na základe súhlasného
hlasu minimálne troch jej členov. Rozhodnutie môže byť prijaté vždy len za podmienky
súhlasného hlasu predsedu. Vyjadrenia a hlasovania jednotlivých členov komisie sú tajné.

Čl. 6
Čestná rada

(1) Čestná rada má 7 členov a je zložená z predsedu, podpredsedu a ostatných členov.
Členom čestnej rady môže byť bývalý futbalový hráč, funkcionár, novinár alebo všeobecne
rešpektovaný športový odborník futbalového života na Slovensku, ktorý má morálne aj
odborné predpoklady na výkon tejto funkcie. Predsedu čestnej rady a členov čestnej rady
navrhuje, volí a odvoláva VV SFZ. Podpredsedu čestnej rady volia členovia čestnej rady zo
svojich členov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov čestnej rady; uvedená
úprava sa obdobným spôsobom vzťahuje aj na odvolanie podpredsedu čestnej rady.
Rozhodnutie o prípadnom neobsadení funkcie podpredsedu čestnej rady je vo výlučnej
kompetencii čestnej rady.

(2) Čestná rada vyberá v súlade s týmto štatútom laureátov spomedzi kandidátov na laureátov,
ktorých predkladá a navrhuje výkonná komisia.

(3) Čestná rada zasadá minimálne dvakrát do roka, vždy do 30 dní odo dňa doručenia návrhov
výkonnej komisie na laureátov alebo podľa potreby. Zasadnutia čestnej rady zvoláva jej
predseda. Oznámenie o termíne a mieste zasadnutia sa musí doručiť jej členom najneskôr
14 kalendárnych dní pred zasadnutím, a to prostredníctvom pozvánky zaslanej na emailovú
adresu, určenú každým členom na účely komunikácie. V odôvodnených prípadoch je
zasadnutie čestnej rady možné zvolať aj telefonicky. Agenda a iné písomné materiály
musia byť členom odoslané emailom v predstihu, zodpovedajúcom rozsahu a závažnosti
agendy, najneskôr však 10 kalendárnych dní pred dňom zasadnutia čestnej rady, s
výnimkou prípadov, keď to povaha veci alebo iné okolnosti neumožňujú. Zaslanie
oznámenia o termíne a mieste zasadnutia čestnej rady, ako aj zaslanie agendy na
zasadnutie zabezpečuje predseda alebo iná, ním poverená osoba.

(4) Čestná rada je uznášaniaschopná, ak sa na zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina
všetkých jej členov. Rozhodnutia čestnej rady sú prijaté, ak za kandidáta na laureáta
strana 4/9

hlasujú minimálne 4 členovia čestnej rady. Vyjadrenia a hlasovania jednotlivých členov
čestnej rady sú tajné, konečné rozhodnutie čestnej rady je verejné.

Čl. 7
Spoločné ustanovenia pre fungovanie a zabezpečenie činnosti orgánov siene slávy

(1) Funkčné obdobie členov orgánov siene slávy je štvorročné a začína plynúť odo dňa ich
riadneho zvolenia VV SFZ. Po uplynutí štvorročného funkčného obdobia môžu byť členovia
orgánov siene slávy poverení zabezpečením plnenia úloh orgánov siene slávy do zvolenia
nového predsedu a členov orgánov siene slávy. Člen orgánu siene slávy sa môže vzdať
svojej funkcie pred skončením štvorročného funkčného obdobia, a to písomným
oznámením, doručeným generálnemu sekretárovi SFZ. V prípade uvoľnenia funkcie
predsedu orgánu siene slávy pred skončením funkčného obdobia bude na zostávajúce
obdobie zvolený nový predseda a do jeho zvolenia bude vykonávať úlohy predsedu
podpredseda, alebo iný člen orgánu siene slávy, poverený VV SFZ. V prípade uvoľnenia
miesta člena orgánu siene slávy môže nového člena orgánu siene slávy na návrh predsedu
kooptovať VV SFZ a funkčné obdobie takto ustanoveného člena sa končí s uplynutím
funkčného obdobia členov orgánu siene slávy.

(2) Funkcia člena orgánu siene slávy je nezlučiteľná s výkonom funkcie prezidenta SFZ
a člena VV SFZ. Členstvo vo výkonnej komisii je zároveň nezlučiteľné s výkonom funkcie
člena čestnej rady. Pokiaľ to špecifické okolnosti konkrétnej veci vyžadujú, sú členovia
orgánu siene slávy, ktorí sa môžu pri hlasovaní o návrhoch kandidáta na laureáta a
laureáta dostať do konfliktu záujmov, povinní nezúčastňovať sa na hlasovaní a prenechať v
takom prípade rozhodovanie na ostatných členov orgánu siene slávy, osobne
nezainteresovaných na rozhodnutí.

(3) Každý člen orgánu siene slávy oznámi príslušnému predsedovi emailovú adresu, ktorú
bude využívať na účely činnosti a plnenia svojich úloh, a to do 15 dní odo dňa začatia
funkčného obdobia člena orgánu siene slávy. Predseda oznámi emailové adresy všetkých
členov orgánu siene slávy generálnemu sekretárovi SFZ. Všetky písomnosti a ich prílohy,
odoslané riadne a včas na túto emailovú adresu, sa považujú za riadne a včas doručené.
Ak pre to neexistuje osobitný dôvod, dokumenty v tlačenej podobe sa nedoručujú.

(5) Zasadanie orgánov siene slávy sa uskutočňuje v priestoroch SFZ. Ak to povaha veci
pripúšťa, rokovanie orgánu siene slávy sa môže uskutočniť aj iným spôsobom, s využitím
IT (telefonická konferencia, videokonferencia, emailové vyjadrenie k veci, hlasovanie per
rollam).

(6) Orgány siene slávy majú spoločného tajomníka, ktorý im poskytuje najmä potrebnú
administratívnu a organizačno-technickú súčinnosť a podporu pre plnenie ich úloh,
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zhromažďuje materiály a podklady a pripravuje ich na zasadnutie, spisuje zápisy zo
stretnutí a zabezpečuje ich archiváciu. Tajomníkom orgánov siene slávy je spravidla
pracovník aparátu SFZ, určený po dohode predsedov orgánov siene slávy a generálneho
sekretára SFZ.

Čl. 8
Kritéria pre nominovanie a zaraďovanie laureátov do siene slávy

(1) Pri návrhoch kandidátov na laureátov a rozhodovaní o laureátoch na ocenenie siene slávy
postupujú orgány siene slávy podľa najlepšieho uváženia, svedomia a vedomia a pri výbere
zohľadňujú požiadavku adekvátneho zastúpenia laureátov v rámci všetkých kategórií a
nasledovné kritériá na laureátov:

a) Osobnosti, ktoré svojimi výsledkami šírili slávu slovenského futbalu.
b) Osobnosti, ktoré osobným životom a príkladom ovplyvnili rozvoj futbalu a princípy fair-play
uplatňovali aj v osobnom živote.

(2) Laureát v kategórii „hráč“ môže byť do siene slávy uvedený minimálne 5 rokov po skončení
aktívnej hráčskej činnosti.

(3) Uvedenie laureáta „In memoriam“ je možné po smrti laureáta.

(4) Výkonná komisia každoročne navrhuje čestnej rade minimálne piatich a maximálne
desiatich kandidátov na laureátov.

(5) Čestná rada každoročne vyberie z predložených návrhov a do siene slávy uvedie
minimálne jedného a maximálne troch laureátov s tým, že minimálne jeden laureát bude
z kategórie „hráč“. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia čl. 10.

Čl. 9
Zaradenie prvých laureátov do siene slávy

Každý člen výkonnej komisie navrhne minimálne štyroch kandidátov na laureátov na konečný
výber čestnej rade, z ktorých minimálne jeden musí byť z kategórie tréner alebo rozhodca, a to do
31. decembra 2015 a čestná rada vyberie do 31. januára 2016 prvých najmenej 5 laureátov, z toho
minimálne jeden zvolený laureát je z kategórie tréner alebo rozhodca.
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Čl. 10
Dary a bezplatné poskytovanie artefaktov

(1) Každý občan Slovenskej republiky alebo akýkoľvek subjekt, ktorý je ochotný aktívne
prispieť k rozšíreniu archívu informácií a fotografií, k archivovaniu dostupných artefaktov, či
iným spôsobom k šíreniu dobrého mena slovenského futbalu a siene slávy, môže pre účely
priebežnej tvorby a dopĺňania zbierkových predmetov a ich následného vystavovania
poskytnúť sieni slávy predmety, dokumenty a iné artefakty, ktorými disponuje, a to:

a) darovaním sieni slávy na základe osobitnej darovacej zmluvy; dary sa stávajú majetkom
SFZ
alebo
b) bezplatným zapožičaním sieni slávy na základe osobitnej zmluvy o výpožičke na vopred
určenú dobu.

(2) Sieň slávy je oprávnená použiť a sprístupniť artefakty podľa ods. 1 len v súlade s týmto
štatútom a v súvislosti s plnením poslania a úloh siene slávy.

(3) Na základe súhlasu fyzickej osoby alebo právnickej osoby vymedzenej v ods. 1 bude meno
darcu alebo vypožičiavateľa zverejnené na oficiálnom pamätnom table a na webovej
stránke SFZ, vrátane popisu všetkých artefaktov, ktoré na účely plnenia úloh a poslania
siene slávy bezplatne poskytol.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

(1) Štatút siene slávy bol schválený na zasadnutí VV SFZ dňa 7. septembra 2015 a je účinný
dňom jeho schválenia VV SFZ.

(2) O zmenách a doplneniach štatútu siene slávy rozhoduje VV SFZ.

Príloha č. 1
Pomocné kritériá na návrh a výber laureátov siene slávy v rámci jednotlivých kategórií
siene slávy
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Kategória - „HRÁČ“
1. Medailové umiestnenie na záverečnom turnaji MS, ME
3. Medailové umiestnenie na turnaji OH
4. Účasť na záverečnom turnaji MS, ME
5. Účasť minimálne vo štvrťfinále európskych pohárových súťaží
6. Účasť na turnaji OH
7. Futbalista roka
8. 100 reprezentačných štartov a viac v medzištátnych zápasoch
9. 100 gólov a viac v najvyššej ligovej súťaži doma a v zahraničí

Kategória - „TRÉNER“
1. Tréner, ktorý viedol tímy SR (v minulosti ČSR, ČSSR a ČSFR) na záverečnom turnaji MS, ME
a dosiahol medailové umiestnenie.
2. Tréner, ktorý viedol tímy SR (v minulosti ČSR, ČSSR a ČSFR) na záverečnom turnaji MS, ME.
3. Trénerské úspechy v európskych pohárových súťažiach.
4. Tréner, ktorý vniesol do futbalových trendov novátorské prístupy, poznatky a skúsenosti venoval
v prospech rozvoja trénerskej metodiky slovenského futbalu.

Kategória - „FUNKCIONÁR“
1. Bývalí futbalisti, ktorí po skončení kariéry naďalej na reprezentačnej úrovni prispievali k rozvoju
futbalu.
2. Funkcionári, ktorí prispievali k rozvoju futbalu v celoslovenskom merítku a ich úsilie presiahlo
rámec danej doby.

Kategória - „ROZHODCA“
1. Rozhodca, ktorý úspešne reprezentoval Slovensko (v minulosti ČSR, ČSSR a ČSFR) na
záverečných turnajoch MS a ME.
2. Rozhodca, ktorý úspešne reprezentoval Slovensko (v minulosti ČSR, ČSSR a ČSFR) na
medzinárodnej úrovni.
3. Rozhodca, ktorý v najvyššej domácej súťaži v SR (v minulosti ČSR, ČSSR a ČSFR) rozhodoval
najmenej 100 futbalových stretnutí a aj po skončení kariéry sa angažoval pre rozvoj futbalu.

Kategória - „ŠPORTOVÝ NOVINÁR“
1. Výnimočný novinár, ktorého žurnalistická práca preukázateľne presiahla rámec redaktorskej
činnosti a konštruktívne sa zaslúžil o rozvoj futbalu v slovenskej spoločnosti.
strana 8/9

strana 9/9

