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1. Vyhlasovateľ 

Vyhlasovateľom ocenenia Najlepší hráč roka a Najlepšia zostava roka v malom futbale na 

Slovensku je Slovenský zväz malého futbalu (ďalej len “SZMF“).  

 

2. Riadiaci orgán súťaže 

Riadiacim orgánom súťaže je Organizačný výbor, ktorý pozostáva z 3 členov, ktorých menuje 

do funkcie VV SZMF.  

Členovia Organizačného výboru: 

Matúš Kocún – predseda organizačného výboru, zástupca Turnajovej komisie   

Ondrej Kačmár – zástupca Komisie reprezentácie 

Juraj Šupák – zástupca Komisie médií a PR  

Organizačný výbor má za úlohu dohliadať nad schváleným postupom pri vypracovaní 

záverečnej nominácie hráčov pre hlasovanie o najlepšieho hráča a najlepšiu zostavu roka. 

 

3. Záverečná nominácia hráčov 

Organizačný výbor plne zodpovedá nad zložením záverečnej nominácie hráčov pre hlasovanie 

o najlepšieho hráča a najlepšiu zostavu roka v malom futbale na Slovensku.  

Organizačný výbor má právo do konečného hlasovania nominovať 5-10 brankárov a 30-50 

hráčov, ktorí sa počas uplynulého roka aktívne zapojili do diania v malom futbale na Slovensku 

na lokálnej alebo národnej úrovni.   

Organizačný výbor musí pri zostavovaní nominácie hráčov osloviť aj všetkých riadnych členov 

SZMF, ktorých štatutári môžu Organizačnému výboru navrhnúť do záverečnej nominácie 3 

hráčov (vrátane brankárov).  

Záverečnú nomináciu hráčov a brankárov pre konečné hlasovanie vytvára Organizačný výbor, 

a to na základe svojho odborného šetrenia. 

Predseda Organizačného výboru musí o konečnej nominácií hráčov informovať VV SZMF 

písomnou alebo elektronickou formou.  

4. Hlasovací systém a hlasovacie subjekty 

Po zverejnení záverečnej nominácií hráčov pre hlasovanie sa pristúpi k samotnému procesu 

hlasovania. Hlasovací systém zahŕňa 5 hlasovacích subjektov, ktorých hlasovanie má rôznu 

váhu pri hodnotení (koeficient).  
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Hlasovacie subjekty sú: 

A. tréneri reprezentácie, 

B. členovia Výkonného výboru SZMF, 

C. riadni členovia SZMF, 

D. členovia Komisie médií a PR, 

E. verejnosť, 

Presné počty a mená respondentov pri hlasovacích subjektoch A., B., C., a D., budú 

Výkonnému výboru SZMF oznámené spoločne so záverečnou nomináciou hráčov, ktorú zašle 

predseda Organizačného výboru.  

Každá hlasujúca osoba sa môže nachádzať maximálne raz na jednom z menných zoznamov 

respondentov z hlasovacích subjektov A., B., C., alebo D., (tzn, že ak sa osoba nachádza 

napríklad v zozname respondentov v skupine hlasovacích subjektov A., tak sa už nemôže 

objaviť na mennom zozname respondentov v skupine hlasovacích subjektov B., C., ani D.) 

Tieto osoby však môžu svoj názor vyjadriť druhýkrát pri hlasovaní verejnosti.     

A. Tréneri reprezentácie 

Tréner hlavného tímu reprezentácia Slovenska a jeho asistent majú právo hlasovať o najlepšom 

hráčovi a najlepšej zostave roka v malom futbale na Slovensku. Obaja osobitným hlasovaním 

vyjadria svoje preferencie. Každý respondent vyberá 10 hráčov podľa priority (vrátane 

brankárov), pričom prvá priorita má hodnotu 10 bodov a posledná priorita hodnotu 1 bod. Z ich 

osobitného hlasovania sa urobí konečný rebríček 10 najlepších hráčov tohto hlasovacieho 

subjektu. Týmto hráčom bude do celkového hodnotenia pripočítaná ich známka vynásobená 

o koeficient 4. Hráč na prvom mieste získava 10 bodov a hráč na 10. mieste 1 bod. Ak teda hráč 

skončil v tomto hodnotení na prvom mieste, tak sa mu do celkového hodnotenia pripočíta 40 

bodov, teda hodnota 10 vynásobená o koeficient 4). 

V prípade rovnosti bodov sa môže na rovnakom umiestnený nachádzať aj viacero hráčov 

a všetkým budú body pripísané do celkového hodnotenia. 

Organizačný výbor presne stanoví termín začiatku a konca hlasovania pre tento hlasovací 

subjekt.    

B. Členovia Výkonného výboru SZMF 

Členovia Výkonného výboru SZMF majú právo hlasovať o najlepšom hráčovi a najlepšej 

zostave roka v malom futbale na Slovensku. Všetci členovia osobitným hlasovaním vyjadria 

svoje preferencie. Každý respondent vyberá 10 hráčov podľa priority (vrátane brankárov), 

pričom prvá priorita má hodnotu 10 bodov a posledná priorita hodnotu 1 bod. Z ich osobitného 

hlasovania sa urobí konečný rebríček 10 najlepších hráčov tohto hlasovacieho subjektu. Týmto 

hráčom bude do celkového hodnotenia pripočítaná ich známka vynásobená o koeficient 3. Hráč 

na prvom mieste získava 10 bodov a hráč na 10. mieste 1 bod. Ak teda hráč skončil v tomto 

hodnotení na prvom mieste, tak sa mu do celkového hodnotenia pripočíta 30 bodov, teda 

hodnota 10 vynásobená o koeficient 3). 
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V prípade rovnosti bodov sa môže na rovnakom umiestnený nachádzať aj viacero hráčov 

a všetkým budú body pripísané do celkového hodnotenia.  

Organizačný výbor presne stanoví termín začiatku a konca hlasovania pre tento hlasovací 

subjekt. 

C. Riadni členovia SZMF 

Riadni členovia SZMF majú právo hlasovať o najlepšom hráčovi a najlepšej zostave roka 

v malom futbale na Slovensku. Všetci členovia osobitným hlasovaním vyjadria svoje 

preferencie. Každý respondent vyberá 10 hráčov podľa priority (vrátane brankárov), pričom 

prvá priorita má hodnotu 10 bodov a posledná priorita hodnotu 1 bod. Z ich osobitného 

hlasovania sa urobí konečný rebríček 10 najlepších hráčov tohto hlasovacieho subjektu. Týmto 

hráčom bude do celkového hodnotenia pripočítaná ich známka vynásobená o koeficient 2. Hráč 

na prvom mieste získava 10 bodov a hráč na 10. mieste 1 bod. Ak teda hráč skončil v tomto 

hodnotení na prvom mieste, tak sa mu do celkového hodnotenia pripočíta 20 bodov, teda 

hodnota 10 vynásobená o koeficient 2). 

V prípade rovnosti bodov sa môže na rovnakom umiestnený nachádzať aj viacero hráčov 

a všetkým budú body pripísané do celkového hodnotenia.  

Organizačný výbor presne stanoví termín začiatku a konca hlasovania pre tento hlasovací 

subjekt. 

D. Členovia Komisie médií a PR SZMF 

Členovia Komisie médií a PR SZMF majú právo hlasovať o najlepšom hráčovi a najlepšej 

zostave roka v malom futbale na Slovensku. Všetci členovia osobitným hlasovaním vyjadria 

svoje preferencie. Každý respondent vyberá 10 hráčov podľa priority (vrátane brankárov), 

pričom prvá priorita má hodnotu 10 bodov a posledná priorita hodnotu 1 bod. Z ich osobitného 

hlasovania sa urobí konečný rebríček 10 najlepších hráčov tohto hlasovacieho subjektu. Týmto 

hráčom bude do celkového hodnotenia pripočítaná ich známka vynásobená o koeficient 2. Hráč 

na prvom mieste získava 10 bodov a hráč na 10. mieste 1 bod. Ak teda hráč skončil v tomto 

hodnotení na prvom mieste, tak sa mu do celkového hodnotenia pripočíta 20 bodov, teda 

hodnota 10 vynásobená o koeficient 2). 

V prípade rovnosti bodov sa môže na rovnakom umiestnený nachádzať aj viacero hráčov 

a všetkým budú body pripísané do celkového hodnotenia.  

Organizačný výbor presne stanoví termín začiatku a konca hlasovania pre tento hlasovací 

subjekt. 

E. Verejnosť 

Široká verejnosť, teda všetci fanúšikovia malého futbalu sa budú môcť zapojiť do online 

hlasovania. Každý fanúšik bude mať právo vybrať 5 hráčov podľa priority (vrátane brankárov), 

pričom prvá priorita má hodnotu 5 bodov a posledná priorita má hodnotu 1 bod. Z ich 
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hlasovania sa urobí konečný rebríček 10 najlepších hráčov tohto hlasovacieho subjektu. Týmto 

hráčom bude do celkového hodnotenia pripočítaná ich známka vynásobená o koeficient 2. Hráč 

na prvom mieste získava 10 bodov a hráč na 10. mieste 1 bod. Ak teda hráč skončil v tomto 

hodnotení na prvom mieste, tak sa mu do celkového hodnotenia pripočíta 20 bodov, teda 

hodnota 10 vynásobená o koeficient 2). 

V prípade rovnosti bodov sa môže na rovnakom umiestnený nachádzať aj viacero hráčov 

a všetkým budú body pripísané do celkového hodnotenia.  

Organizačný výbor presne stanoví termín začiatku a konca hlasovania pre tento hlasovací 

subjekt. 

5. Celkové poradie a jednotlivé ocenenia 

Po skončení hlasovania u všetkých subjektov Organizačný výbor spočíta získané body  

všetkých hráčov, ktorí sa umiestnili na bodovaných miestach v konečných rebríčkoch 

jednotlivých hlasovacích subjektov a zostaví celkové poradie.  

V prípade rovnosti bodov na niektorom z umiestnení v celkovom poradí, rozhoduje o konečnom 

poradí hlasovanie členov Organizačného výboru. Organizačný výbor rozhoduje pritom len 

o nejasných umiestneniach, na ktorých sa umiestnilo viacero hráčov.  

a) Najlepší brankár roka v malom futbale 

Brankár, ktorý sa umiestni v celkovom hodnotení najvyššie, sa stáva najlepším brankárom 

roka v malom futbale na Slovensku, a zároveň sa stáva členom najlepšej zostavy roka 

v malom futbale na Slovensku. Brankárovi bude udelené ocenenie pre člena najlepšej zostavy 

roka v malom futbale na pozícií brankár.  

 

b) Najlepšia zostava roka v malom futbale 

Najlepšia zostava roka v malom futbale sa skladá z 5 hráčov v poli a jedného brankára. Do 

najlepšej zostavy roka v malom futbale sa dostane 5 najvyššie umiestnených hráčov v poli. Túto 

päticu doplní ešte najlepší brankár. Hráčom bude udelené ocenenie pre členov najlepšej zostavy 

roka v malom futbale na pozícií hráč.  

c) Najlepší hráč roka v malom futbale  

Najlepším hráčom roka v malom futbale na Slovensku sa môže stať brankár alebo hráč v poli. 

Najlepším hráčom sa stane hráč, ktorí sa v celkovom hodnotení umiestnil na prvom mieste. 

Celkovo najlepšiemu hráčovi roka v malom futbale bude udelené osobitná trofej. 
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6.  Správa pre Výkonný výbor SZMF 

Správy pre Výkonný výbor SZMF podáva vždy predseda Organizačného výboru. Prvú správu 

podáva predseda Organizačného výboru Výkonnému výboru SZMF vždy po stanovení 

záverečnej nominácie spolu s ďalšími podstatnými informáciami o hlasovaní. Druhú správu 

podáva po skončení hlasovania, kedy Výkonný výbor oboznámi s výsledkami hlasovania. 

a) Správa pred začiatkom hlasovania 

Správa pred začiatkom hlasovania od predsedu Organizačného výboru pre Výkonný výbor 

SZMF musí obsahovať tieto náležitosti: 

a) mená členov Organizačného výboru, 

b) záverečnú nomináciu hráčov a brankárov, 

c) správu o spôsobe výberu záverečnej nominácie hráčov a brankárov,  

d) zoznam mien respondentov v jednotlivých hlasovacích subjektoch, 

e) termíny začiatku a konca hlasovania v jednotlivých hlasovacích subjektoch, 

f) správu o spôsobe online hlasovania verejnosti,  

g) termín podania správy s výsledkami hlasovania, 

h) iné podstatné náležitosti, ktoré uzná za vhodné.  

   

b) Správa po skončení hlasovania 

Správa po skončení hlasovania od predsedu Organizačného výboru pre Výkonný výbor SZMF 

musí obsahovať tieto náležitosti: 

a) správu o celkovom hodnotení v jednotlivých kategóriách,  

b) presné mená víťazov v jednotlivých kategóriách, 

c) správa o priebehu hlasovanie (problémy, komplikácie), 

d) zhodnotenie hlasovacieho procesu + prípadné návrhy na zlepšenie, 

e) predbežný rozpočet na ocenenia,  

f) návrh spôsobu a miesta odovzdania ocenení víťazom,    

g) iné podstatné náležitosti, ktoré uzná za vhodné. 

7. Záverečné ustanovenia 

Výkonný výbor môže odvolať člena Organizačného výboru, ak k tomu bude mať objektívne 

príčiny (manipulácia, zainteresovanosť a iné neetické motívy). 

Organizačný výbor môže odstrániť hráča zo záverečnej nominácie pre hlasovanie, ak sa po 

zverejnení nominácie preukáže dôvod na tento úkon (manipulácia zápasov, nešportové 

správanie, závažný trestný čin alebo iné podnety, ktoré by dehonestovali športovú myšlienku 

pre udelenie ocenenie najlepší hráč roka v malom futbale a boli by zlou reklamou pre Slovenský 

zväz malého futbalu). 



 

8 
 

Výkonný výbor môže spätne odobrať hráčovi získané ocenenie, ak sa po zverejnení výsledkov 

alebo odovzdávaní ocenenia preukáže dôvod na tento úkon (manipulácia zápasov, nešportové 

správanie, závažný trestný čin alebo iné podnety, ktoré by dehonestovali športovú myšlienku 

pre udelenie ocenenia najlepší hráč roka v malom futbale a boli by zlou reklamou pre Slovenský 

zväz malého futbalu). 

Organizačný výbor má právo zmeniť respondentov v hlasovacích subjektoch, ak k tomu bude 

objektívny dôvod (choroba, smrť, zainteresovanosť, manipulácia súťaže a iné neetické motívy). 

O zmene respondenta a dôvode zmeny musí predseda Organizačného výboru bezodkladne 

informovať Výkonný výbor SZMF. 

Tento manuál bol vypracovaný za účelom stanovenia mechanizmu pre hlasovanie o najlepšom 

hráčovi roka a najlepšej zostavy roka v malom futbale na Slovensku. Výkonný výbor si 

vyhradzuje na akúkoľvek zmenu týchto pravidiel, ktorá však nesmie prísť v období jedného 

hlasovacieho cyklu, teda medzi oznámením záverečnej nominácie a koncom hlasovania.  

 

 

Vypracoval:  Matúš Kocún 

Dátum: 1.12.2021 

 

Schválil: VV SZMF 

Dátum:  


