
Štatút ceny FéliX  

(ďalej ako „Štatút“) 

 

Úvodné ustanovenie 

Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, registrovaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č. 601/B (ďalej ako SLSP“) 

a ekonomický magazín o biznise, financiách a investíciách SME/Index, patriaci do skupiny 

vydavateľstva Petit Press, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35790253, registrovaný 

v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2471/B (ďalej ako „SME/Index“) 

udeľujú cenu FéliX ako ocenenie úspešných biznisových a iných projektov a aktivít, ktoré pomáhajú 

meniť Slovensko na modernú krajinu a podporujú rozvoj prosperity, inovatívnosti a spoločenskej 

zodpovednosti (ďalej v texte tohto Štatútu aj ako „cena“ alebo „cena FéliX“).  

SLSP a SME/Index sú vyhlasovateľmi, partnermi a zároveň aj organizátormi udeľovania ceny FéliX (ďalej 

spoločne ako „Vyhlasovatelia“). 

Podrobnejšie informácie a aktuality o cene FéliX budú zverejnené na verejne prístupnom portáli 

www.cenafelix.sk. 

 

Článok I. 
Poslanie ceny FéliX 

 
1. Cena FéliX je ocenenie, ktoré udeľuje SLSP a SME/Index podnikateľom – malým a stredným 

firmám, živnostníkom, subjektom samosprávy (mestá, obce, samosprávne kraje), sociálnym 

podnikom, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, vzdelávacím a kultúrnym 

inštitúciám ako prejav uznania za inovatívny či inšpiratívny prístup k podnikaniu, rozvoju 

modernosti, prosperity a potenciálu našej krajiny, počnúc  úspešným podnikaním v najširšom 

zmysle až po pozitívne CSR aktivity pre spoločnosť, región, mesto, obec či komunitu. 

2. Cenu je možné udeliť u fyzickej osoby aj in memoriam. 

 

Článok II. 
Kategórie ceny  

 

Cena FéliX sa udeľuje v týchto kategóriách: 

1. kategória „Hlavná cena: Úspešný podnikateľský príbeh ako inšpirácia pre moderné 

Slovensko“  je určená najmä pre firmy a podnikateľov ako ocenenie ich úspešných biznisových 

aktivít s potenciálom byť vzorom pre iných v tom ako podnikať, mať pozitívny vplyv v rámci 

podnikania  aj na celú spoločnosť; 

2. kategória „Rodinná firma roka“ určená pre biznisovo úspešné a inšpiratívne firmy, ktoré 

vykazujú progresa majú za sebou aspoň 2 generácie rodinného riadenia so zvládnutou 

generačnou výmenou a nástupníctvom pri riadení firmy; 

http://www.cenafelix.sk/


3. kategória „Verejné dobro“ za originálne regionálne aktivity malých a stredných firiem, ktoré 

buď samostatne alebo v spolupráci s verejným a neziskovým sektorom úspešne reagujú na 

lokálne problémy a zveľaďujú život miestnej komunity. 

 

Článok III. 
Udeľovanie ceny  

 
 

1. Cena FéliX sa udeľuje jedenkrát (1x) ročne, spravidla ako súčasť programu biznis konferencie 

#akonato organizovanej SLSP.  

2. Cena FéliX sa udeľuje na návrh podľa článku IV. tohto Štatútu, na základe rozhodnutia 

nezávislej a nestrannej Poroty podľa článkov V. a VI. tohto Štatútu alebo môže byť udelená aj 

bez návrhu (z podnetu Vyhlasovateľov). 

3. Cenu FéliX tvorí (i) umelecký artefakt a (ii) osvedčenie, ktoré obsahuje údaje o nositeľovi ceny 

– názov ocenenia, názov oceneného subjektu, kategóriu v ktorej bola cena udelená, dátum 

a miesto udelenia ceny a podobne. 

4. V jednej kategórii môže byť udelených aj viac ocenení, prípadne cena nemusí byť vôbec 

udelená. 

5. Pokiaľ je predmetom ocenenia výsledok činnosti viacerých osôb, subjektov alebo výsledok 

činnosti kolektívu/kolektívov udelí sa im spoločná cena. 

6. Cena FéliX sa udeľuje v jednotlivých kategóriách v zmysle článku II tohto Štatútu na základe 

záverov nezávislej a nestrannej Poroty. 

7. Cenu Félix spravidla odovzdajú zástupcovia Vyhlasovateľov na spoločnom slávnostnom 

ceremoniáli tejto ceny. 

 

Článok IV. 
Predkladanie nominácií 

 

1. Predkladať nominácie na udelenie ceny FéliX môžu: 

• Vyhlasovatelia ceny,  

• partneri ceny zverejnení na portáli www.cenafelix.sk,  

• samotné subjekty spĺňajúce podmienky nominácie, 

• verejnosť, 

a to prostredníctvom osobitného formulára zverejneného na portáli www.cenafelix.sk. 

2. Nominácie je možné predkladať počas kalendárneho roka, najneskôr do 31. augusta 

príslušného roka v ktorom sa cena udeľuje. 

3. V prípade právnickej osoby nomináciu predkladá v jej mene štatutárny orgán v súlade s jej 

konaním uvedeným v príslušnom obchodnom registri. 

4. Nominácie sa predkladajú cez portál www.cenafelix.sk vyplnením elektronického formulára 

zverejnenom na tomto portáli, v ktorom bude uvedená minimálne informácia o tom, kto 

a koho nominuje na cenu, za akú aktivitu a do akej kategórie.    

5. V prípade návrhu na udelenie ceny in memoriam predkladateľ uvedie v návrhu aj meno, 

priezvisko a kontaktné údaje na osobu, ktorá cenu prevezmeZa údaje a skutočnosti uvedené 

v nominácii zodpovedá výlučne jej predkladateľ. 
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6. Pre úvodný I. ročník ceny FéliX pre rok 2021 je možné predkladať nominácie v priebehu 

mesiacov júl – august 2021 (do 31. 08. 2021 vrátane). Vyhlasovatelia prostredníctvom svojich 

odborných tímov vytvoria z týchto nominovaných subjektov zoznam finálnych kandidátov 

(tzv. shortlist), pre každú kategóriu v počte 3-6 kandidátov. Shortlist bude zostavený na 

základe selekcie nominovaných subjektov podľa transparentných kritérií (článok VI, body 1, 2, 

3 tohto Štatútu). Víťazov v jednotlivých kategóriách vyberie nezávislá hodnotiaca komisia 

v zmysle článku V. a VI. tohto Štatútu. 

Článok V. 
Hodnotiaca komisia (Porota) a jej rozhodovanie 

 
1. Návrhy na udelenie ceny posudzuje nezávislá hodnotiaca komisia (ďalej ako „Porota“). Závery 

Poroty majú záväzný charakter, Porota svojím hlasovaním určí víťazov jednotlivých kategórií, 
maximálne však 2 víťazov v jednejkategórii alebo môže rozhodnúť aj o neudelení ceny. 

2. Členstvo v Porote je nezastupiteľnou, čestnou a neplatenou funkciou. 
3. Členov Poroty menujú Vyhlasovatelia. 
4. Porota je zložená nezávislých fyzických osôb – rešpektovaných osobností z oblasti 

podnikateľského a spoločenského života a 2 zástupcov Vyhlasovateľov (za každého 
Vyhlasovateľa 2 člen Poroty) .. Funkcia člena Poroty zaniká (i) vzdaním sa tejto funkcie 
samotným členom Poroty na základe písomného oznámenia ktorémukoľvek z Vyhlasovateľov 
(za písomné oznámenie sa považuje aj e-mail zaslaný členom Poroty na jemu známu e-mailovú 
adresu Vyhlasovateľa) alebo (ii) rozhodnutím Vyhlasovateľov ktoré sa v písomnej podobe zašle 
členovi poroty a bude obsahovať deň ku ktorému bolo členovi Poroty členstvo ukončené. 

5. Porota má 14 členov. Na čele Poroty je jej predseda, ktorého si spomedzi seba volia členovia 
Poroty. Ak predseda Poroty z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť plniť túto funkciu, v plnom 
rozsahu ho zastúpi iný, vekovo najstarší člen Poroty.  V prípade, ak dôjde pri hlasovaní Poroty 
k rovnosti hlasov, rozhodujúci je hlas predsedu Poroty. 

6. Osobitnou súčasťou Poroty bez práva hlasovať je moderátor ceny (ďalej ako „moderátor“), 
vybraný Vyhlasovateľmi a jeho úlohou je moderovať stretnutia Poroty a umožniť zapojenie 
všetkých členov Poroty do diskusie. 

7. Porota si spomedzi svojich členov volí aj zapisovateľa, ktorý spolu s predsedom Poroty 
podpisuje všetky rozhodnutia, uznesenia a vyhlásenia Poroty. 

8. Zasadnutie Poroty môže zvolať buď jej predseda alebo moderátor v mene Vyhlasovateľov, a to 

tak, aby sa uskutočnilo najneskôr 10 dní pred vyhlásením výsledkov ceny.  

9. Zasadnutie Poroty sa uskutočňuje na základe elektronickej pozvánky zaslanej jednotlivým 

členom Poroty ktorýmkoľvek z Vyhlasovateľov, a to e-mailom na poskytnuté e-mailové adresy 

členov Poroty, najneskôr v lehote 7 pracovných dní pred zasadnutím Poroty. Pozvánka musí 

obsahovať dátum, čas a miesto zasadnutia Poroty a aspoň stručný opis programu zasadnutia. 

Ak sa bude zasadnutie Poroty konať prostredníctvom technických zariadení v zmysle bodu 9 

tohto článku Štatútu, musí pozvánka obsahovať aj elektronický odkaz (link), cez ktorý bude 

možné sa na dané zasadnutie Poroty pripojiť.   

10. Zasadnutie Poroty vedie jej predseda, ktorý zodpovedá za jej priebeh. Predseda Poroty vedie 

zasadnutie Poroty po dohode a v spolupráci s moderátorom Poroty. 

11. Porota prijíma rozhodnutia vo forme hlasovania, pričom každý člen Poroty má jeden hlas. 

Hlasovaniu Poroty predchádza dôkladné zváženie všetkých nominácií a návrhov, na základe 

nominačných podkladov dodaných Vyhlasovateľmi (nominačný dotazník, článkový profil firmy, 

údaje o transparentnosti subjektu či jeho hospodárskych výsledkoch a podobne). V rámci 

zasadnutia Poroty prebehne diskusia o návrhoch víťazov zo strany jednotlivých členov Poroty.  

Po nej nasleduje finálne hlasovanie o víťazoch, ktoré v ideálnom prípade prebehne formou 

konsenzu. V prípade nerozhodného výsledku rozhoduje o víťazovi kategórie predseda poroty. 



12. Porota je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí  prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 

členov. Na prijatie rozhodnutí Poroty sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 

prítomných členov Poroty. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda Poroty. 

13. Členovia Poroty sú pri svojom hlasovaní nestranní a nezávislí, rozhodujú sa len na základe 

vlastnej vôle. 

14. Zasadnutia Poroty sú neverejné, zasadnutia organizačne, technicky, administratívne a na 

vlastné náklady zabezpečujú Vyhlasovatelia. 

15. O rozhodnutí Poroty sa spisuje písomná zápisnica ktorá obsahuje (i) dátum a miesto 

rozhodovania Poroty, (ii) označenie jednotlivých členov Poroty s označením ich osobnej 

ne/prítomnosti, (iii) program rokovania Poroty, (iv) prijaté výsledky hlasovania. Zápisnicu 

podpisuje predseda Poroty a zapisovateľ v zmysle článku V. bodu 7 tohto Štatútu. 

16. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, ak nie je možné aby sa zasadnutie Poroty uskutočnilo 

osobným stretnutím členov Poroty, možno osobné stretnutie Poroty nahradiť jej stretnutím 

prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich prenos obrazu a zvuku, pričom 

zúčastnení členovia Poroty sa budú považovať za prítomných. O takomto zasadnutí Poroty sa 

spisuje zápisnica v zmysle bodu 8 tohto článku Štatútu. 

 
 

Článok VI. 
Kritériá pre nominácie, hodnotenie nominácií 

 
1. Základné kritériá pre nominácie do jednotlivých kategórií: 

• existencia nominovaného subjektu aspoň 1 kalendárny rok (považuje sa zaň min. obdobie 

odo dňa jeho vzniku do dňa podania nominácie), 

• nominovaný subjekt nie je vedený v zozname dlžníkov verejného zdravotného alebo 

sociálneho poistenia, nemá nedoplatky na daniach; 

• ekonomické zdravie nominovaného subjektu a jeho prosperta s kontinuálnym rastom 

tržieb a zamestnancov; 

• nominované subjekty musia mať minimálne tržby za 1 obdobie 1 kalendárneho roku???: 

a. právnické osoby min. 750 000,- €, 

b. právnické osoby sexistenciou 1 až 3 roky) aspoň 250 000,- €, 

c. FO-živnostníci aspoň 250 000,- €, 

• sociálne podniky a neziskové organizácie  musia dosahovať kladný hospodársky výsledok 

min. 2 po sebe bezprostredne nasledujúce kalendárne roky),subjekty samosprávy 

dosahujúce  v rámci svojho hospodárenia dlh nižší  ako je 40 % jej bežných príjmov z 

predchádzajúceho kalendárneho roka pred rokom v ktorom sú nominované; 

• nominované subjekty sú registrované v úradných evidenciách na území SR; 

• u nominovaného subjektu neexistuje žiadne prepojenie s politickými subjektami alebo 

osobami v nich pôsobiacimi; 

• nominovaných subjekt nebol ani nie je spájaný so žiadnymi korupčnými kauzami. 

2. Pri vytváraní shortlistu v zmysle čl. IV. bod 6 tohto Štatútu Vyhlasovateľmi, ako aj pri 

rozhodovaní Poroty o víťazoch jednotlivých kategórií je kladený hlavný dôraz na tieto 3 kľúčové 

aspekty:  

a. Významný úspech, prelomový bod v rámci silného podnikateľského či iného príbehu.  

b. Modernosť a inovatívnosť nominovanej aktivity.  

c. Pridaná hodnota aktivity pre spoločnosť. 



Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
 

1. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. augusta 2021.  
2. Tento Štatút je verejne prístupný na portáli www.cenafelix.sk a je platný vždy vo verzii, v akej 

je zverejnený na danom portáli. 
3. Zmeny v Štatúte je možné robiť len písomne, pričom v Štatúte v záverečných ustanoveniach 

bude uvedené Štatút, z ktorého dňa sa mení; zmenený Štatút bude uverejnený vždy rovnakým 
spôsobom ako ten predchádzajúci na portáli www.cenafelix.sk 
 
 
Bratislava dňa 30. júna 2021 
 
 
Vyhlasovatelia ceny FéliX 
 
 
Slovenská sporiteľňa, a.s.                                                              SME/Index  
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