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Štatút Slovenskej Futbalovej Akadémie zo dňa 17. januára 2023 

Štatút Slovenskej Futbalovej Akadémie 

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (ďalej len „VV SFZ“) podľa článku 7 ods. 3 
písm. b) a článku 51 ods. 2 písm. a) Stanov SFZ schvaľuje tento Štatút Slovenskej 
Futbalovej akadémie: 

 
Preambula 

 
Futbalista roka je ocenenie udeľované od roku 1993 najlepšiemu futbalistovi Slovenska. Od 
roku 2010 nesie pomenovanie „Cena Jána Popluhára“ na počesť slovenského futbalistu 20. 
storočia. Organizátorom ankety je Slovenský futbalový zväz, konečné poradie je výsledkom 
hlasovania zástupcov médií a členov „Slovenskej Futbalovej Akadémie“ (SFA) - združujúcej 
slovenské futbalové legendy, osobnosti, odborníkov, bývalých hráčov a trénerov. Súčasťou 
vyhlasovania ankety Futbalista roka sú aj pridružené ankety „Cena Petra Dubovského pre 
najlepšieho hráča do 21 rokov“, „Tréner roka“, „Najlepší hráč Fortuna ligy“ a „Futbalistka 
roka“. 
Prvým víťazom ankety Futbalista roka sa stal Peter Dubovský, vo veku 21 rokov je doteraz 
najmladším víťazom v doterajšej histórii. Najstarším víťazom ankety bol v roku 2001 36-ročný 
Ľubomír Moravčík, ktorý ako jediný vyhral anketu Futbalista roka aj v Československu 
(1992). Rekordný bodový rozdiel medzi víťazom ankety a druhým v poradí dosiahol v roku 
1999 Vladimír Labant, ktorý predstihol o 186 bodov Ľubomíra Moravčíka. Naopak najtesnejší 
výsledok sa zrodil v roku 2011, rozdiel medzi Martinom Škrtelom a Marekom Hamšíkom bol 
len 3 body.  
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Štatút Slovenskej Futbalovej Akadémie upravuje najmä poslanie, pôsobnosť a úlohy 

Slovenskej Futbalovej Akadémie, jej zloženie, zvolávanie, vedenie a priebeh rokovania 
komisie, ako aj prijímanie záverov  a riadenie dokumentácie Slovenskej Futbalovej 
Akadémie. 

2. Slovenská Futbalová Akadémia je odbornou komisiou SFZ, ktorá plní úlohy pomocného 
a poradného orgánu SFZ. Slovenská Futbalová Akadémia je vo svojej činnosti 
nezávislá. 

3. Slovenská Futbalová Akadémia má oprávnenie rozhodovať v rámci Ankety „Futbalista 
roka“ a ostatných ankiet podľa odseku 4 tohto štatútu. 

4. Slovenská Futbalová Akadémia vykonáva svoju činnosť v súlade s poslaním a cieľmi 
SFZ (čl. 3 stanov) a v duchu princípov uplatňovaných v rámci činnosti SFZ (čl. 5 stanov). 

5. Slovenská Futbalová Akadémia je povinná riadiť sa vo svojej činnosti týmto štatútom, 
stanovami a ostatnými predpismi a inými normatívnymi aktami vydávanými orgánmi 
SFZ, UEFA a FIFA. 

 
Článok 2 

Členstvo v Slovenskej Futbalovej Akadémii 
 

1. Členstvo v Slovenskej Futbalovej Akadémii je dobrovoľné, čestné a bez nároku na 
finančnú odmenu. 
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2. Členovia Slovenskej futbalovej akadémie vyjadrili osobitný súhlas s členstvom a 
každoročným hlasovaním v ankete Futbalista roka a ďalších anketách.  

3. Členstvo v Slovenskej futbalovej akadémii je podmienené naplnením minimálne jedného 
z nasledovných kritérií. Členmi Slovenskej futbalovej akadémie sa môžu stať: 

a) slovenský futbalový reprezentant, ktorý dosiahol 50 a viac reprezentačných 
štartov a ukončil aktívnu futbalovú kariéru; 

b) súčasný hlavný reprezentačný tréner mužských a ženských reprezentačných 
výberov SR; 

c) bývalý tréner reprezentačných výberov SR A a SR 21; 
d) súčasný tréner slovenského prvoligového klubu; 
e) doterajší víťaz ankety Futbalista roka, ktorý ukončil aktívnu futbalovú kariéru; 
f) doterajší laureát Siene slávy slovenského futbalu. 

  
Článok 3 

Anketa „Futbalista roka“ 
 

1. Anketa „Futbalista roka“ je duchovným vlastníctvom a imanentnou súčasťou 
Slovenského futbalového zväzu (ďalej len SFZ) ako najvyššieho legitímneho futbalového 
orgánu na Slovensku. 

2. Anketa „Futbalista roka“ je 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. 

3. Anketa „Futbalista roka“ nadväzuje na takmer 30-ročnú tradíciu vyhlasovania ankety 
denníka Pravda v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. 

4. Názov, pod ktorým bude anketa prezentovaná vo verejnej komunikácii, je "ANKETA 
FUTBALISTA ROKA" a anglický ekvivalent označenia znie "PLAYER OF THE YEAR“. 

 
 

Článok 4 
Spôsob a pravidlá hlasovania v ankete „Futbalista roka“ a ostatných anketách 

 
1. Hlasovanie prebieha elektronicky. Každý člen Slovenskej futbalovej akadémie alebo iná 

osoba oprávnená hlasovať podľa odseku 9 tohto článku (ďalej len „oprávnený hlasujúci“) 
obdrží na svoju osobnú e-mailovú adresu link, na ktorom je k dispozícii elektronický 
hlasovací formulár. Po vyplnení základných údajov (Meno, priezvisko, e-mailová adresa) 
môže hlasovať v ankete „Futbalista roka“ a v ďalších anketách podľa odseku 2. 

2. Oprávnený hlasujúci hlasuje v piatich anketách: 
a) Futbalista roka      Hlasy pre hráčov na 1.-5. mieste; 
b) Cena Petra Dubovského (hráči do 21 rokov) Hlasy pre hráčov na 1.-3. mieste; 
c) Tréner roka      Hlasy pre trénerov na 1.-3. mieste; 
d) Najlepší hráč Fortuna ligy    Hlasy pre hráčov na 1.-3. mieste; 
e) Futbalistka roka     Hlasy pre hráčky na 1.-3. mieste. 

3. Bodové ohodnotenie v ankete Futbalista roka podľa odseku 2 písm. a) tohto článku je 1. 
miesto – 5 bodov, 2. miesto – 4 body, 3. miesto – 3 body, 4. miesto – 2 body a 5. miesto 
1 bod. 
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4. Bodové ohodnotenie v anketách podľa odseku 2 písm. b), c), d) a e) tohto článku je 1. 
miesto – 3 body, 2. miesto – 2 body, 3. miesto – 1 bod. 

5. Oprávnený hlasujúci môže dať svoj hlas v danej ankete vybranému hráčovi len raz. V 
prípade, že vpíše rovnaké meno v rámci jednej ankety viac ako jeden raz, hlasovací 
lístok je pre danú kategóriu ankety neplatný v celom rozsahu. 

6. Oprávnený hlasujúci je vopred oboznámený so skutočnosťou, že podrobné výsledky 
hlasovania budú zverejnené po slávnostnom vyhlásení ankety v celom rozsahu. O tejto 
skutočnosti je každý hlasujúci informovaný mailom a táto informácia je tiež súčasťou 
samotného elektronického hlasovacieho formulára. 

7. Pre každý ročník je stanovený oficiálny termín začiatku a ukončenia hlasovania. 
Elektronické formuláre s hlasmi, ktoré hlasujúci odošlú po oficiálne stanovenom termíne, 
sa považujú v celom rozsahu za neplatné. 

8. Za neplatný hlasovací formulár je považovaný každý vyplnený hlasovací lístok, ktorý bol 
preukázateľne odoslaný z inej mailovej adresy alebo iným spôsobom bolo preukázané, 
že hlasovací lístok nebol vyplnený oprávneným hlasujúcim. 

9. Právo hlasovať v ankete „Futbalista roka“, a v ďalších pridružených anketách, majú aj 
vybraní novinári a zástupcovia slovenských médií (printové médiá, webové redakcie, TV 
spoločnosti, rádiá). O ich účasti v hlasovaní rozhoduje v danom roku poverený zástupca 
organizátora ankety, spravidla však riaditeľ mediálneho a propagačného oddelenia SFZ. 

 
 

Článok 5 
Vyhlasovanie a zverejňovanie výsledkov  

 
 

1. Výsledky ankety Futbalista roka a ďalších ankiet podľa tohto štatútu sú každoročne 
vyhlasované na slávnostnom galavečere Futbalista roka. 

2. Slávnostnému vyhláseniu predchádza každoročne tlačová konferencia zástupcu 
organizátora ankety, spravidla prezidenta SFZ, na ktorej sú zverejnené výsledky 
hlasovania – resp. desiatky hráčov s najvyšším počtom obdržaných hlasov v abecednom 
poradí (bez konkrétneho poradia). 

3. V rámci tlačovej konferencie podľa odseku 2 sa zverejňuje meno a priezvisko trojíc 
hráčov, trénerov a hráčok s najvyšším obdržaným počtom hlasov v abecednom poradí 
(bez konkrétneho poradia) vo zvyšných anketách, a ďalšie relevantné informácie v 
súvislosti s výsledkami ankety (ankiet). 

4. Podrobné informácie s menoslovom hlasujúcich a ich hlasmi konkrétnym hráčom, 
trénerom a hráčkam v jednotlivých kategóriách, bude zverejňované na webovom sídle 
SFZ krátko po oficiálnom vyhlásení výsledkov ankiet v rámci slávnostného galavečera. 

 
Článok 6 

Záverečné a spoločné ustanovenia 
 

1. Ustanovenia Štatútu, alebo ich časti, ktoré sa dostanú do rozporu so Stanovami SFZ 
a inými platnými normami SFZ sú neplatné. 

2. Štatút Slovenskej Futbalovej Akadémie a jeho prípadné zmeny podliehajú schváleniu VV 
SFZ. 

3. Tento štatút bol schválený VV SFZ dňa 17. januára 2023 a je účinný dňom jeho 
schválenia. 


