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Slovenská nohejbalová asociácia (ďalej len „SNA") vydáva túto smernicu, ktorá 

slúži  pre jednoznačné a presne určujúce pravidlá pri vyhodnotení ankety nohejbalistu 

roka v štyroch kategóriách - muži, juniori, žiaci a ženy.  

SMERNICA SNA  

- Nohejbalista roka 
 
 

ktorou sa ustanovujú pravidlá a bodovanie určujúce nohejbalistu roka 

 



Čl. 1 

Základné ustanovenie 

 

(1) Anketa nohejbalista roka je ocenenie udeľované každoročne najlepšiemu 

nohejbalistovi Slovenska v kategórii muži, juniori, žiaci a ženy. Organizátorom ankety 

je Slovenská nohejbalová asociácia a jej cieľom je odmeniť výkony najlepších hráčov 

v danom kalendárnom roku.   

 

Čl. 2 

Pravidlá vyhodnocovania nohejbalistu roka 

 

(1) Najúspešnejší nohejbalista roka v kategórii mužov a juniorov bude určený na 

základe výsledkov hlasovania: 

a) členov VV SNA (9 + prezident) 

b) členov komisie reprezentácie (5) 

c) klubov 1.SNL 

 

Každý člen a zástupca prvoligového klubu mužov určí troch najlepších hráčov, ktorí 

budú následne ohodnotení bodmi: 

1.miesto – 3 body 

2.miesto – 2 body 

3.miesto – 1 bod 

 

Vhľadom k tomu, že na Slovensku nie je samostatná juniorská liga, juniorskí hráči sú 

hodnotení klubmi 1.SNL mužov. V prípade, že by takáto liga vznikla, tento bod bude 

upravený ad hoc.  

Pozn. Ak je člen VV zároveň členom komisie reprezentácie, hlasuje len jedenkrát. 

 

(2) Najúspešnejší nohejbalista roka v kategórii žiakov bude určený na základe 

výsledkov hlasovania: 

a) predsedu žiackej národnej ligy 

b) klubov žiackej národnej ligy 

 

Predseda a zástupcovia klubov určia troch najlepších hráčov, ktorí budú následne 

ohodnotení bodmi: 

1.miesto – 3 body 

2.miesto – 2 body 

3.miesto – 1 bod 

 

(3) Najúspešnejší nohejbalista roka v kategórii žien bude určený na základe výsledkov 

hlasovania: 

a) členov VV SNA (9 + prezident) 

b) členov komisie reprezentácie (5) 

 



Každý člen určí tri najlepšie hráčky, ktoré budú následne ohodnotené bodmi: 

1.miesto – 3 body 

2.miesto – 2 body 

3.miesto – 1 bod 

 

Vhľadom k tomu, že na Slovensku nie je zriadená ženská liga, hlasovanie klubov sa na 

kategóriu žien nevzťahuje. V prípade, že by takáto liga vznikla, tento bod bude upravený 

ad hoc.  

Pozn. Ak je člen VV zároveň členom komisie reprezentácie, hlasuje len jedenkrát. 

 

(4) Hlasovanie sa uskutoční koncom kalendárneho roka. Členovia výkonného výboru 

hlasujú na poslednom zasadnutí v danom roku. Členom komisie reprezentácie 

a zástupcom klubov bude zaslaný hlasovací lístok, ktorý sú povinní do 14 dní vyplniť 

a zaslať späť.  

(5) Výsledky ankety spracúva vopred určený člen VV SNA. Ten zodpovedá za správnosť 

údajov a včasné dodanie hlasovacích lístkov všetkých zúčastnených strán.  

(6) Vyhodnotenie ankety nohejbalista roka sa uskutoční (v súlade s plánom činnosti SNA 

na daný kalendárny rok) v mesiaci január na konferencii SNA a slávnostné odovzdanie 

cien v mesiaci február/marec počas Slovenského pohára. 

(7) Vo všetkých kategóriách budú ocenení prví traja najúspešnejší hráči. Ocenenie 

odovzdá prezident SNA alebo ním poverený člen VV SNA. 

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia VV SNA a jej 

podpísania. 

 

V Diakovej, 26.11.2022 

 

 

 

Gabriela VIŇANSKÁ   Ing. Miroslav KOVÁČ 

   Člen VV SNA           Prezident SNA 

 

 

   


