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Štatút Siene slávy slovenskej atletiky
PREAMBULA
Budúcnosť je nemysliteľná bez minulosti a prítomnosť bez úcty k tradíciám. Atletika ako
všeobecne rešpektované základné športové odvetvie má jedinečnú históriu, čo platí nielen
vo svetovom, ale aj v národnom kontexte. Rodák z Hronca Alojz Sokol sa v drese Uhorska zapísal
do análov premiérových Hier olympijského novoveku v Aténach 1896 ako tretí najrýchlejší
šprintér na 100 metrov. Jeho meno symbolicky tróni na čele zoznamu legiend v Sieni slávy
slovenskej atletiky.
Slovenský atletický zväz ju zriadil v roku 2013 pri príležitosti 20. výročia svojej existencie ako
výlučného reprezentanta atletiky na území zvrchovanej Slovenskej republiky a jej jediného
predstaviteľa v Medzinárodnej asociácii atletických federácií (IAAF), v Európskej atletike (EA)
a v Slovenskom olympijskom a športovom výbore (SOŠV).
Článok 1
(1) Sieň slávy slovenskej atletiky (SSSA) je galériou mimoriadnych osobností s významnými
zásluhami na športových, trénerských, organizátorských aj diplomatických úspechoch, ktoré sa
odrazili na popularite a vysokom medzinárodnom renomé kráľovnej športov na Slovensku.
(2) Členstvo v SSSA je najvyšším vyznamenaním v hierarchii ocenení Slovenského atletického
zväzu (SAZ).
(3) Zrod SSSA sleduje vzdanie úcty legendám, ktoré zanechali výrazné stopy v histórii
a na napredovaní atletiky na Slovensku, pričom ich príklad inšpiruje k nasledovaniu a dvíha
národné povedomie nových generácií atletických adeptov. Hlavným cieľom je propagácia a ďalší
rozvoj slovenskej atletiky.
Článok 2
(1) Členmi Siene slávy slovenskej atletiky sa môžu stať osobnosti, ktoré sa narodili na území
dnešnej Slovenskej republiky alebo na ňom pôsobili počas významnej časti kariéry súvisiacej
s atletikou:
a) atléti, ktorí dosiahli významné úspechy na vrcholných medzinárodných všešportových
alebo atletických podujatiach a na danú dobu výkony svetovej či európskej úrovne, respektíve
výnimočnú sériu československých či slovenských majstrovských titulov alebo rekordov,
a zároveň počas celej kariéry dodržiavali všeobecne uznávané zásady fair play.
b) tréneri, ktorí dlhodobo odborne aj pedagogicky na vysokej úrovni viedli prípravu medzinárodne
úspešných reprezentantov alebo počas mnohoročnej práce s mládežou objavili a vychovali
viacero pozoruhodných talentov, prípadne významne ovplyvnili metodiku prípravy atlétov
alebo sa dlhodobo, systematicky a úspešne venovali výchove nových trénerov,

funkcionári svetovej či európskej atletiky alebo dlhoročne aktívni na popredných zväzových
postoch v československej či slovenskej atletike, prípadne celoživotne s mimoriadnymi
zásluhami aj v nižších funkciách, hlavní organizátori medzinárodných pretekov, ktoré získali
svetové renomé a významne spropagovali a spopularizovali slovenskú atletiku,
d) rozhodcovia, manažéri, lekári, štatistici, novinári a iní činovníci s dlhoročnou úspešnou praxou
v atletike a vysokým medzinárodným renomé.
c)

(2) Atlét sa môže stať členom SSSA až po oficiálnom skončení aktívnej činnosti, kým tréneri,
funkcionári, organizátori, rozhodcovia, vedci, štatistici, lekári či iní zaslúžilí činovníci najskôr
po dovŕšení veku 50 rokov.
(3) Členstvo v Sieni slávy slovenskej atletiky možno v odôvodnených prípadoch (napr.dlh voči
histórii, náhle úmrtie) udeliť aj in memoriam – v takom prípade ocenenie preberú najbližší príbuzní
laureáta. Ak nie sú známi alebo neexistujú, ocenenie sa stáva súčasťou zbierkového fondu SSSA.
Článok 3
(1) Výber nových členov Siene slávy slovenskej atletiky je dvojstupňový proces, návrh je
v kompetencii Nominačnej komisie SSSA a jeho schvaľovanie prináleží Výkonnému výboru SAZ.
(2) Návrh kandidátov každoročne minimálne s mesačným predstihom pred plánovaným
termínom slávnosti uvádzania do SSSA predkladá päťčlenná nominačná komisia s prevahou
odborníkov (historikov, štatistikov, novinárov a pod.), na čele ktorej stojí predseda z radov členov
Siene slávy slovenskej atletiky. Na štvorročné obdobie ju menuje (prvý raz po schválení Štatútu
Siene slávy slovenskej atletiky) Výkonný výbor SAZ, z ktorého nikto nesmie byť jej členom.
Členstvo v nominačnej komisii je dobrovoľné a čestné.
(3) Počet prijatých laureátov v jednom roku by nemal prekročiť číslo päť. Nominačná komisia
v návrhu popri zásluhách kandidátov zváži aj primeraný pomer počtu atlétov, trénerov,
funkcionárov a iných činovníkov, a tiež vyvážený počet kandidátov z minulosti a prítomnosti.
Súčasťou návrhu musí byť zdôvodnenie každej kandidatúry minimálne vo forme vizitky.
(4) Nových členov SSSA na základe návrhu nominačnej komisie schvaľuje Výkonný výbor
SAZ – s odôvodnením môže niektorý(é) z návrhov odmietnuť alebo odporučiť odloženie prijatia
kandidáta (kandidátov) na neskoršie obdobie.
(5) V prípade úmrtia, viac než ročnej nečinnosti či písomného odstúpenia niektorého z členov
nominačnej komisie, Výkonný výbor SAZ v zmysle platného Štatútu Siene Slávy slovenskej
atletiky menuje na jeho miesto nového člena komisie.
Článok 4
(1) Noví členovia sa do Siene slávy slovenskej atletiky uvádzajú každoročne, spravidla v rámci
galavečera vyhlasovania výsledkov ankety Atlét roka Slovenskej republiky.
(2) Ocenením je špeciálna umelecká trofej a certifikát o začlenení do Siene slávy slovenskej
atletiky obsahujúci znak SAZ a logo SSSA, ktoré je ochrannou známkou zaregistrovanou na Úrade
priemyselného vlastníctva SR, meno laureáta, rok vstupu a podpisy úradujúceho prezidenta SAZ.
(3) Všetky marketingové a reklamné práva na Sieň slávy slovenskej atletiky vlastní Slovenský
atletický zväz. Súčasťou týchto práv je aj logo SSSA.

(4) Generálny partner Siene slávy slovenskej atletiky má špeciálne postavenie a výsady,
ktoré určuje osobitná zmluva so Slovenským atletickým zväzom.
(5) Virtuálna podoba SSSA v podobe textových a fotografických profilov jej laureátov je
na webovej stránke SAZ. Perspektívne bude zriadená stála expozícia Siene slávy vrátane artefaktov
ilustrujúcich kariéru jej členov (nimi na základe zmlúv darovaných či zapožičaných SSSA, prípadne
na základe dohody o spolupráci so SAZ zapožičaných Slovenským olympijským a športovým
múzeom).
Článok 5
Táto smernica bola schválená na zasadnutí Výkonného výboru SAZ dňa 13.02.2019, účinnosť
nadobúda dňa 14.02.2019.

