
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Štatút Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka z 4. novembra 2014 v znení zmien 
a doplnení Šatútu Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka z 18. februára 2020 

  



 

Preambula 

Od roku 1994 Slovenský futbalový zväz (ďalej len „SFZ“) pravidelne udeľuje Cenu fair play 
pomenovanú po MUDr. Ivanovi Chodákovi, ktorý sa preslávil nielen svojím futbalovým 
umením, vynikajúcimi študijnými výsledkami, ale najmä fair play správaním a vystupovaním.  

Za postoj k hre, spoluhráčom, rozhodcom, divákom, ale predovšetkým k súperovi si vyslúžil 
prívlastok „rytier v kopačkách“. Za celú svoju bohatú športovú kariéru nebol ani raz vylúčený, 
dokonca ani len napomínaný.  

SFZ vydáva tento štatút, ktorým upravuje podmienky udeľovania Ceny fair play MUDr. Ivana 
Chodáka.  

Tento štatút tvorí prílohu Kódexu futbalovej etiky, ktorého dodržiavanie je základnou 
podmienkou pre udelenie Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka.  

Článok I 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka (ďalej len ako „Cena“) je najvyšším futbalovým 
ocenením za fair play, ktorým sa prejavuje uznanie jednotlivcom alebo športovým 
kolektívom za záslužnú činnosť vo futbalovom hnutí.  

(2) Cena sa na základe výzvy na predkladanie návrhov udeľuje každé dva roky v meste 
Dolný Kubín, ktoré je rodiskom MUDr. Ivana Chodáka. Výzva na predkladanie 
návrhov je zverejnená v súlade s rozhodnutím Výkonného výboru SFZ, ktorým je 
stanovený konkrétny termín na udelenie ceny pre dané obdobie.  

(3) Cena sa udeľuje za  
a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom,  
b) za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť v súlade s princípmi fair play,  
c) za dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal v súlade s 

princípmi fair play.  
(4) Za výnimočný čin sa považuje nadštandardný čin, ktorý sa svojou osobitosťou a 

významom odlišuje od bežnej občianskej, ale i športovej činnosti navrhovaného.  
(5) Za dlhoročnú činnosť sa považuje športová činnosť v trvaní najmenej dvadsať rokov. V 

prípade osobitného zreteľa je možné udeliť výnimku. Ani v takom prípade však 
športová činnosť navrhovaného nesmie byť kratšia ako pätnásť rokov.  

Článok II 

Predkladanie návrhov na udelenie Ceny 

(1) Predkladateľom návrhu na udelenie Ceny môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická 
osoba.  

(2) Návrh na udelenie Ceny možno podať v písomnej forme, a to poštou alebo elektronicky 
do sídla príslušného orgánu regionálneho futbalového zväzu (ďalej len ako „RFZ“) a v 
lehote uvedenej vo výzve na predkladanie návrhov podľa čl. I ods. 2.  



(3) Návrh na udelenie Ceny postúpi príslušný orgán RFZ aj so svojím stanoviskom 
Výkonnému výboru SFZ.  

(4) Návrh musí byť odôvodnený a musí obsahovať všetky identifikačné a kontaktné údaje 
o jednotlivcovi alebo o kolektíve, a o predkladateľovi návrhu. Návrh na udelenie Ceny 
musí rovnako obsahovať navrhovanú formu ocenenia.  

Článok III 

Rozhodovanie o návrhoch 

Výkonný výbor SFZ posúdi súlad každého návrhu s týmto štatútom a následne ho schváli alebo 
návrh zamietne 

Článok IV 

Forma ocenenia 

Udelenie ocenenia sa uskutočňuje  

a) udelením plakety s textom „Nositeľ Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka za rok ...“ s 
uvedením mena a priezviska vyznamenanej osoby alebo názvu kolektívu,  

b) ďakovným listom Výkonného výboru SFZ s uvedením mena a priezviska vyznamenanej 
osoby alebo kolektívu s uvedením mena a priezviska vedúceho a ďalších členov 
kolektívu, s odôvodnením udelenia Ceny a dátum jej udelenia; takýto ďakovný list je 
opatrený pečiatkou SFZ a podpisom prezidenta SFZ.  

Článok V 

Záverečné a prechodné ustanovenia 

(1) Udelenie Ceny oprávňuje vyznamenanú osobu alebo kolektív používať titul „Nositeľ 
Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka“ resp. „Člen kolektívu vyznamenaného Cenou 
fair play MUDr. Ivana Chodáka“.  

(2) Ak sa Cena udeľuje in memoriam, prevezme ju rodinný príslušník oceneného alebo iná 
oprávnená osoba.  

(3) Prijatím tohto štatútu sa rušia všetky doterajšie predpisy upravujúce udeľovanie Ceny 
fair play MUDr. Ivana Chodáka.  

(4) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Výkonným výborom 
SFZ dňa 4.11.2014.  

 

 


