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I. ČASOVÝ HARMONOGRAM LICENČNÉHO KONANIA V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU 2017/2018 
 

„Licenčné konanie musí prebiehať v termínoch, stanovených platnou Smernicou klubového 

licenčného systému SFZ (ďalej len smernica) a Licenčným štandardom SFZ.“ 
 

Harmonogram licenčného konania v súťažnom ročníku 2017/2018 bol schválený takto:  
 

do 30. 11. 2017 Odoslanie licenčnej dokumentácie futbalovým klubom – účastníkom 

FORTUNA ligy 2017/2018 (ďalej len FL). 
 

do 15. 12. 2017  Prihlásenie sa klubov do licenčného konania. 
 

do 15. 03. 2018 Zaslanie dokumentácie klubov licenčnej komisii (ďalej len LcK) na preve- 

rovanie (okrem dokumentácie, týkajúcej sa záväzkov po splatnosti, podľa 

článkov 58 až 60 smernice). 
 

     03. 04. 2018 Zaslanie dokumentácie klubov k záväzkom po splatnosti. 
 

do 06. 04. 2018 Termín pre doplnenie chýbajúcej alebo nevyhovujúcej dokumentácie klubov. 
 

do 20. 04. 2018 Preverovanie plnenia požiadaviek licenčných kritérií klubmi, žiadajúcimi  

o udelenie licencie, doplňovanie chýbajúcej dokumentácie, príprava a 

prerokovanie podkladových správ s odporúčaniami pre Prvostupňový orgán 

licenčného konania SFZ (ďalej len POLK). 
 

do 31. 05. 2018 Rozhodnutia licenčných orgánov SFZ o udelení licencie, vrátane rozhodnutí 

Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len OOLK), po 

prerokovaní prípadných podaných odvolaní.   

 Zaslanie protokolu s rozhodnutiami  licenčných orgánov SFZ licenčnej 

administratíve UEFA, informovanie Únie ligových klubov (ďalej len ÚLK). 
 

máj / jún 2018 Preverenie plnenia podmienok účasti vo FL víťazom II. ligy mužov 

2017/2018 (prípadne ďalším klubom) mimoriadnym použitím klubového 

licenčného systému (tzv. skrátené licenčné konanie), písomné oznámenie 

výsledkov preverenia ÚLK.      
 

R E A L I Z Á C I A 
 

Dokumentácia k  licenčnému konaniu bola všetkým klubom FL zaslaná doporučenou poštou dňa 

29.11.2017. Do 15.12.2017 sa všetky kluby požadovaným spôsobom prihlásili do licenčného 

konania. 
 

Dňa 15.3. 2018 bol termín pre odoslanie licenčnej dokumentácie z klubov na preverovanie. Tento 

termín dodržali všetky kluby, niektoré (Podbrezová, Ružomberok, Senica) zasielali dokumentáciu 

priebežne, už od konca februára. 

Dokumentácia bola po kontrole jej kompletnosti manažérom klubového licenčného systému (ďalej 

len MKLS) dňa 22.3.2018 protokolárne odovzdaná odborníkom LcK na preverovanie. Na doplnenie 

chýbajúcej alebo nevyhovujúcej dokumentácie LcK stanovila termín 6.4.2018, na ktorý boli kluby 

upozornené písomne a aj opakovanými oznamami v Úradných správach SFZ (ďalej len ÚS). 
 

Dňa 3.4.2018  kluby zasielali dokumentáciu k záväzkom po splatnosti, podľa článkov 58 až 60 

smernice (ak mali tieto záležitosti vysporiadané, mohli tak urobiť aj k 15.3.2018). S dodržaním 

termínu neboli problémy, dokumentáciu k tomuto termínu zasielala ešte väčšina klubov. 
 

Odporúčania LcK a MKLS pre rokovanie POLK boli prerokované na zasadnutí LcK, konanom dňa 

19.4.2018. LcK na ňom neodporučila udelenie licencie klubom FC Nitra a FC Spartak Trnava, 

obom pre nesplnenie požiadaviek finančných kritérií. 

V prípade FC Spartak Trnava LcK prijala aj uznesenie, že klub bude v súvislosti so spochybňo- 

vanou  pohľadávkou FK Senica za hráča Olivera Jansa vyzvaný, aby relevantnou dokumentáciou 
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preukázal neoprávnenosť tejto pohľadávky alebo preukázal jej uhradenie. Na základe splnenia 

jednej z týchto možností, LcK následne bude hlasovať „per rollam“ o odporučení POLK udeliť 

klubu licenciu.   
 

Zasadnutie POLK sa konalo 24.4.2018 v sídle SFZ. POLK, na základe podkladovej správy MKLS s 

odporúčaniami LcK, preukázania úhrady rozporovaného záväzku FC Spartak Trnava voči FK 

Senica, ako aj na základe niektorých vlastných zistení, rozhodol udeliť licenciu všetkým klubom FL, 

okrem klubu FC Nitra, ktorý nesplnil požiadavky viacerých finančných kritérií.  
 

 

Podrobnejšie informácie o výsledkoch licenčného konania a rozhodnutiach licenčných orgánov 

SFZ uvádza časť III. tejto správy – „Rozhodovanie licenčných orgánov SFZ o udelení licencií“.   
 

Dňa 30. 5. 2018 zaslal MKLS na UEFA oficiálny protokol s rozhodnutiami licenčných orgánov SFZ 

na licenčnú sezónu 2018/2019. Jeho prijatie potvrdil p. Alexis Angelopoulos, koordinátor UEFA 

Club Licensing & Financial Fair Play Unit, spätným e-mailom v ten istý deň. 
 

O rozhodnutiach POLK bol písomne informovaný aj výkonný výbor SFZ (zasadnutie dňa 1.5.2018) 

a vedenie ÚLK ako riadiaci orgán FL.  
 

K O M E N T Á R 
 

 Z pohľadu dodržania termínov licenčné konanie prebehlo v súlade so schváleným harmonogra- 

mom licenčného konania a požiadavkami platnej smernice. 
 

O dodržaní všetkých požiadaviek, opísaných v tejto časti správy, je spracovaná aj ďalšia písomná 

dokumentácia, podľa požiadaviek Licenčného štandardu SFZ, vydanie 2013 na priebeh a riadenie 

licenčného konania.  

  

II.  PREDLOŽENIE DOKUMENTÁCIE ŽIADATEĽMI O LICENCIU A JEJ PREVEROVANIE 
 

„Žiadatelia o udelenie licencie musia v termíne stanovenom licenzorom doručiť na preverovanie 

dokumentáciu, preukazujúcu splnenie požiadaviek všetkých licenčných kritérií.“ 
 

V podmienkach SFZ je to 15. marec roka, v ktorom začína nový ročník klubových súťaží UEFA a 

FL. Dokumentácia k záväzkom po splatnosti sa zasiela až 1.4., nakoľko do 31.3. majú všetky kluby 

možnosť vysporiadať záväzky, ktoré vznikli do 31.12. predchádzajúceho roka. 

Preverovanie plnenia požiadaviek kritérií klubmi bolo potrebné vykonať tak, aby do 19.4.2018 bola 

pripravená podkladová správa s odporúčaniami pre rokovanie POLK.      
 

R E A L I Z Á C I A 
 

Dokumentácia, ktorej kompletnosť po doručení kontroloval MKLS, bola zo všetkých  klubov 

žiadajúcich o udelenie licencie odoslaná v stanovenom termíne. Po jej protokolárnom prevzatí 

odborníkmi LcK pre licenčné kritériá, bolo zahájené jej preverovanie, ktoré vykonali : 
 

Športové kritériá    Miloslav RICHNÁK a Milan SLÁDKOVIČ 

Infraštruktúrne kritériá   Ivan DEŽĎ a Daniel CHMURNÝ 

Personálno – administratívne kritériá Tomáš ĎURÍK a Ján FAŠUNG 

Právne kritériá    Boris BRENČIČ a Vladimír BRENČIČ 

Finančné kritériá    Peter MICHALÍK a  Andrej ROZVADSKÝ   
 

Súčasťou preverovania klubov boli aj kontroly viacerých štadiónov, vykonané Komisiou SFZ pre 

štadióny a ihriská (ďalej len KŠI), napr. na štadiónoch v Dunajskej Strede, Michalovciach, Myjave, 

Senici a Trnave, ktoré potrebovali obnoviť alebo vystaviť nové Certifikáty štadiónov. Kontrolu 

štadióna v Dunajskej Strede vykonala aj UEFA (22.5.2018), nakoľko klub požiadal o jeho 

zaradenie do kategórie 4, podľa kategorizácie UEFA.      
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K O M E N T Á R 
 

 Všetky kluby v stanovenom termíne doručili dokumentáciu na preverovanie. Len 2 kluby 

(Podbrezová a Žilina) však predložili dokumentáciu, ktorú po prvotnom preverení kompletnosti 

(bez skúmania výpovednej hodnoty), nebolo potrebné doplňovať. Kvalitnú dokumentáciu 

predložila aj Dunajská Streda a Ružomberok. Obom klubom chýbal len jeden dokument.  

 Spokojnosť možno vyjadriť aj s úrovňou dokumentácie (z pohľadu kompletnosti) FK Senica a 1. 

FC Tatran Prešov, ktoré taktiež patrili k tým lepšie pripraveným. Ostatné kluby doručili 

dokumentáciu, ktorú museli vo veľkom rozsahu doplňovať, najviac ŠK Slovan Bratislava, FC 

Nitra a FC Spartak Trnava.    
 

 Drvivá väčšina chýbajúcej alebo nevyhovujúcej dokumentácie sa, ako každoročne, týkala 

finančných kritérií, kde viacero klubov nestihlo k 15. marcu predložiť auditované účtovné 

závierky, naopak, takmer bez problémov bola dokumentácia k právnym a športovým kritériám.    
 

O dodržaní všetkých požiadaviek, opísaných v tejto časti správy, je spracovaná aj ďalšia písomná 

dokumentácia, podľa požiadaviek Licenčného štandardu SFZ, vydanie 2013 na priebeh a riadenie 

licenčného konania.  

 

III. ROZHODOVANIE LICENČNÝCH ORGÁNOV SFZ O UDELENÍ LICENCIÍ  
 

„Rozhodovanie o  udelení licencií musí prebiehať v dvoch nezávislých licenčných orgánov (ďalej len 

LO). V prípade, že licenciu neudelí POLK, žiadatelia o licenciu majú možnosť odvolať sa na OOLK“.  
 

R E A L I Z Á C I A 
 

Správu MKLS s odporúčaniami pre POLK, vychádzajúcimi zo správ odborníkov LcK o preverení 

futbalových klubov – žiadateľov o udelenie licencie, LcK prerokovala a schválila 19.4.2018, pričom 

neodporučila udelenie licencie klubom FC Nitra a FC Spartak Trnava, ktorých dokumentácia 

nebola kompletná, resp. FC Spartak Trnava nepreukázal neoprávnenosť z jeho strany spochyb- 

ňovaného možného záväzku voči FK Senica. 
 

V súlade s uznesením LcK bol klub písomne vyzvaný, aby hodnovernou dokumentáciou preukázal 

neoprávnenosť tejto pohľadávky alebo preukázal jej uhradenie. FC Spartak Trnava dňa 20.4.2018 

doručil doklad o úhrade pohľadávky v plnej výške (úhrada bola overená aj u FK Senica) a v zmysle 

prijatého uznesenia LcK, boli členovia komisie písomne vyzvaní na hlasovanie „per rollam“ 

o odporučení udeliť licenciu aj klubu FC Spartak Trnava. 

Hlasovanie „per rollam“ prebehlo v dňoch 20. – 23.4.2018 a desiati členovia LcK v ňom odsúhlasili, 

aby POLK bolo odporučené udeliť licenciu aj klubu FC Spartak Trnava.     
 

Zasadnutie POLK sa uskutočnilo 24.4.2018 v sídle SFZ a zúčastnili sa ho traja jeho členovia: Juraj 

Obložinský – predseda, Boris Goga – nezávislý audítor a Timotej Minarovič – advokát. 

Podpredseda POLK Peter Michalík sa z dôvodu pobytu v zahraničí z účasti na jeho zasadnutí 

ospravedlnil.  

Na zasadnutie POLK bol prizvaný aj MKLS – Milan Vojtek, ktorý pripravil podkladovú správu 

s odporúčaniami LcK a vyhotovil potrebnú dokumentáciu z priebehu zasadnutia, podľa požiadaviek 

Zákona o športe.  

 

POLK prerokoval predloženú podkladovú správu LcK a MKLS, vzal na vedomie hlasovanie členov 

LcK „per rollam“ v prípade  FC Spartak Trnava a v prvostupňovom konaní rozhodol udeliť licenciu 

pre súťaže UEFA a FL súťažného ročníka 2018/2019 týmto klubom: 

ŠK Slovan Bratislava, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, FK 

Železiarne Podbrezová, 1. FC Tatran Prešov, FK Senica,  MFK Ružomberok, FC Spartak 

Trnava, AS Trenčín, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a MŠK Žilina. 
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Rozhodnutia POLK boli ešte v deň jeho rokovania elektronickou poštou odoslané klubom, o deň 

neskôr im bol doporučenou poštou odoslaný originál rozhodnutia POLK (tzv. licencia) a dňa 28.4. 

2018 boli rozhodnutia POLK zverejnené v ÚS v denníku Šport (27.4.2017 na webstránke SFZ).  
 

Klub FC Nitra, ktorý v prvostupňovom konaní licenciu nezískal bol písomne informovaný o termíne 

(do 10.5.2018 vrátane) a podmienkach podania odvolania.  
 

MKLS kontaktoval a o výsledku prvostupňového konania informoval predsedu OOLK JUDr. 

Kohúta a nakoľko FC Nitra licenciu nezískal, bol požiadaný o určenie termínu zasadnutia OOLK, 

v prípade, že klub podá odvolanie, čo sa, samozrejme, očakávalo. Termín zasadnutia OOLK bol 

dohodnutý na 16.5.2018.  
 

Odvolanie klubu FC Nitra bolo na SFZ doručené dňa 9.5.2018 a bolo doplnené dokumentáciou, 

ktorou klub preukazoval odstránenie nedostatkov, pre ktoré im POLK neudelil licenciu.   
 

Zasadnutie OOLK sa uskutočnilo v určenom termíne v sídle SFZ a zúčastnili sa ho členovia OOLK 

Peter Kohút – predseda, Matúš Štulajter – podpredseda, Boris Kordoš kvalifikovaný právnik a 

Tomáš Suchý – advokát. Z účasti na zasadnutí sa ospravedlnil Viliam Kupec – nezávislý audítor 

– z dôvodu vopred plánovaného liečebného pobytu. 
 

Na zasadnutie OOLK boli prizvaní aj Juraj Obložinský – predseda POLK a Milan Vojtek – MKLS. 

OOLK prerokoval podané odvolanie klubu, podkladovú správu finančného odborníka LcK (p. 

Michalík) a MKLS o preverení predloženej odvolacej dokumentácie a rozhodol (aj v súlade 

s odporúčaním v podkladovej správe) odvolaniu FC Nitra vyhovieť a udeliť mu licenciu pre 

súťaže UEFA a FL súťažného ročníka 2018/2019. 
 

Rozhodnutie OOLK boli ešte v deň jeho rokovania elektronickou poštou odoslané klubu, o deň 

neskôr mu bol doporučenou poštou odoslaný originál rozhodnutia OOLK a dňa 19.5.2018 bolo 

rozhodnutia OOLK zverejnené aj v ÚS v denníku Šport (18.5.2017 na webstránke SFZ).  
 

Dňa 30.5.2018 bol Licenčnej administratíve UEFA (ďalej len LA) v predpísanom formáte odoslaný 

oficiálny protokol s rozhodnutiami LO SFZ na licenčnú sezónu 2018/2019. Jeho prijatie v rovnaký 

deň e-mailom potvrdil p. Alexis Angelopoulos – koordinátor UEFA Club Licensing & Financial Fair 

Play Unit (viď aj komentár v časti I. tejto správy). Licenčné konanie – udeľovanie licencií pre 

súťaže UEFA a FL 2018/2019 bolo ukončené.  
 

O rozhodnutiach OOLK bol písomne informovaný aj výkonný výbor SFZ (zasadnutie dňa  

2.6.2018) a vedenie ÚLK ako riadiaci orgán FL.  

O priebehu zasadnutí oboch LO boli vyhotovené zápisnice, ktoré sú v zmysle požiadaviek Zákona 

440/2015 o športe zverejnené na webstránke SFZ. 
 

K O M E N T Á R 
 

 Činnosť LO bola v  tomto licenčnom cykle približne rovnako náročná, ako v predchádzajúcom, a 

nielen z dôvodu, že o udelení licencií musel v jednom prípade rozhodnúť až OOLK (viď aj záver 

tejto správy). 
   

 Špecifikom hodnoteného licenčného cyklu boli aj voľby členov LA a LO, vykonané v priebehu 

februára a marca 2018 volebnou konferenciou a VV SFZ, ktorých príprava bola časovo pomerne 

náročná a administratívne zaťažovala najmä tajomníka LcK. 
 

 Všetci členovia LO vykonávali svoje funkcie oprávnene a v súlade s požiadavkami  smernice, 

 licenčného  štandardu SFZ,  ako aj ďalších predpisov SFZ. Kontrola ich nezávislosti od 

žiadateľov o udelenie licencie bola predsedami oboch LO vykonaná aj na začiatku  zasadnutia 

každého LO. Správu o nezávislosti LO SFZ prerokoval aj VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 

21.6.2018. 
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O dodržaní všetkých požiadaviek, opísaných v tejto časti správy, je spracovaná aj ďalšia písomná 

agenda, podľa požiadaviek Licenčného štandardu SFZ, vydanie 2013 na priebeh a riadenie 

licenčného konania.  

 

IV. VYHODNOTENIE LICENČNÉHO CYKLU  A OPATRENIA DO BUDÚCNOSTI 
 

„Licenzor musí po ukončení každého cyklu udeľovania licencií vykonať jeho interný audit,  získať 

spätnú väzbu od futbalových klubov, ktoré absolvovali licenčné konanie, ako aj spätnú väzbu od 

členov LA a LO a všetky tieto informácie využiť pre prijatie takých opatrení, ktoré by mohli skvalitniť 

nasledujúci licenčný cyklus a celkový chod klubového licenčného systému (ďalej len KLS).“    
 

R E A L I Z Á C I A 
 

Po internom audite licenčného cyklu 2016/2017, záveroch UEFA Compliance auditu (január 2017) 

a certifikačnom audite SGS (august 2017), LA pripravila a realizovala viacero činností a opatrení, 

smerujúcich k ďalšiemu skvalitneniu chodu KLS a licenčného konania v podmienkach SFZ.  V tejto 

oblasti treba spomenúť najmä: 
 

 Koncom januára 2018 boli všetky autorizované osoby klubov (AO) pre UEFA CL&FFP systém   

požiadané o písomné potvrdenie vykonávania funkcie aj na ďalšie obdobie (min. však do 15. 7. 

2018). V prípade registrovania novej alebo zmeny doterajšej AO (Slovan Bratislava, D. Streda, 

Nitra), MKLS klubom asistoval v komunikácii s UEFA FFP a pri príprave a zaslaní agendy, 

potrebnej k registrovaniu AO a vygenerovaniu nových prístupových kódov. 
 

 Vo februári 2018 bola každému klubu osobitne vypracovaná a zaslaná špecifikácia licenčnej 

dokumentácie, ktorú je povinný v novom licenčnom cykle pripraviť a predložiť na preverova-, 

nie, pričom bolo klubom oznámené, ktorá dokumentácia z minulého/ich licenčných cyklov 

a dokumentácia, predkladaná k udeľovaniu mládežníckych licencií, bude akceptovaná. Na 

webstránke SFZ boli aktualizované všetky dokumenty, týkajúce sa licenčného konania. 
 

 

 Dňa 20.2.2018 sa konal XII. licenčný workshop, primárne zameraný na prípravu klubov na 

licenčné konanie. Na workshope však boli klubom opätovne prezentované novelizované tlačivá 

a tabuľky pre finančné licenčné kritériá, ich odporúčaný obsah a spôsob vyplnenia, ako aj 

najnovšie informácie z oblasti UEFA CL&FFP ITS a vkladania klubových údajov doň. 

 

 V priebehu marca 2018 boli na webstránku SFZ doplnené nové a novelizované tlačivá a 

tabuľky pre finančné licenčné kritériá, ktoré boli v predchádzajúcich licenčných cykloch klubom 

zasielané vo formáte Excel, a tým bolo klubom umožnené vyplňovať tlačivá priamo 

v internetovom prostredí. V ÚS boli opakovane zverejňované upozornenia na termín pred- 

ženia podkladov k  licenčnému konaniu a  LA asistovala klubom aj pri predbežnom nahlaso- 

vaní štadiónov pre klubové súťaže UEFA 2018/2019. 
 

 V priebehu apríla 2018 bola v ÚS opakovaná informácia o termíne predloženia „Vyhlásenia 

predchádzajúcemu rozhodnutiu o udelení licencie“ a pokyny AO klubov ku vkladaniu dát do 

UEFA CL&FFP ITS k 22.4.2018. 
 

Do vykonania každoročného auditu KLS (audit SGS, ktorý musí byť vykonaný do 30.9. t. r.), ktorý 

preverí, či v rámci ukončeného licenčného cyklu boli dodržané všetky požiadavky Licenčného 

štandardu SFZ, vyhodnotíme jeho celkový priebeh, dotazníky klubov – účastníkov licenčného 

konania a aj dotazníky členov LA a LO, ktorí v licenčnom konaní plnili delegované úlohy. 
 

Realizácia vyššie spomínaných úloh, aj aj niektorých ďalších,  je  súčasťou tzv. interného auditu, 

vykonanie ktorého po každom ukončenom licenčnom cykle, je jednou z hlavných požiadaviek pre 

úspešné absolvovanie auditu KLS, vykonávaného nezávislým certifikačným orgánom SGS, k tejto 

činnosti povereným UEFA.    
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K O M E N T Á R 
 

V príprave na ukončené licenčné konanie LA už tradične realizovala aj viacero nadštandardných a  

voči klubom ústretových krokov (napr. opakovaná aktualizácia špecifikácií licenčnej dokumentácie 

viacerým klubom, asistencia pri vkladaní údajov do UEFA FFP ITS, spolupráca pri administrácii 

vstupu klubov do súťaží UEFA a nahlasovaní štadiónov – predbežných miest v súťažiach UEFA 

2018/2019 a pod.).  

Napriek tomu sa na strane klubov opakovane vyskytujú viaceré problémy, o ktorých je potrebné sa 

zmieniť: 
 

 Niektoré kluby nedoceňujú význam účasti konkrétne pozvanej osoby na licenčný workshop 

a posielajú naň osoby nevhodné z hľadiska potrieb licenčného konania.  Strácajú tak mož- 

nosť získania dôležitých informácií, či prípadného prekonzultovania otázok priamo na 

workshope. Následne sa to prejavuje na nedostatočnej úrovni odovzdania informácií osobám, 

ktoré pre klub skutočne pripravujú licenčnú dokumentáciu, jej nedostatočnej úrovni a príp. aj na 

neúspechu klubu v prvostupňovom konaní. Klubu nie je na nič prospešné, ak na workshop 

vyšle napr. svojho mládežníckeho funkcionára, ktorý zjavne pre prípravu licenčnej 

dokumentácie klubu nie je tou najfundovanejšou a najdôležitejšou osobou.  
 

 Ani po 15-tich licenčných cykloch väčšina klubov nepripravuje a nezasiela licenčnú 

dokumentáciu priebežne, ale jej príprave venuje len niekoľko posledných týždňov (či dokonca 

len dní) po licenčnom workshope. Dlhoročnými výnimkami sú len Ružomberok,  Žilina, 

Dunajská Streda a čiastočne aj Senica. 
 

 Kluby najmä pri doplňovaní chýbajúcej alebo nevyhovujúcej dokumentácie, túto takmer bez 

výnimky zasielajú až v poslednom možnom termíne, čím hrozí, že ak táto dokumentácia 

nebude stopercentná, klub neuspeje v prvostupňovom konaní.  

 

 Viacero klubov si povinnosť obnovovania základnej dokumentácie štadiónov necháva až na 

poslednú chvíľu. V spomínanej špecifikácii licenčnej dokumentácie boli všetky kluby, ktorých sa 

to týkalo, upozornené na skutočnosť, kedy im končí platnosť certifikátu štadióna, certifikátu 

umelého osvetlenia alebo inej dôležitej štadiónovej dokumentácie.  

 

Napriek tomu, že sa situácia oproti ostatnému licenčnému konaniu čiastočne zlepšila, v čase 

preverovania licenčnej dokumentácie malo niekoľko klubov certifikát štadióna platný len do 

30.6.2018 a pre novú licenčnú sezónu tak prakticky nemali štadión, na ktorom odohrajú 

domáce stretnutia. V rozhodnutí o udelení licencie im preto muselo byť uložené terminované 

opatrenie, týkajúce sa obnovenia certifikátu štadióna pre novú licenčnú sezónu a je potešujúce, 

že v čase zostavovania tejto správy, malo túto otázku už vyriešenú všetkých 12 klubov FL (viď 

aj záver tejto správy).          

 

V. SPOLUPRÁCA S ÚLK 
 

 

Aj v ukončenom licenčnom cykle pokračovala aktívna spolupráca s ÚLK – riadiacim orgánom FL.   
 

 Prediskutované a dohodnuté bolo znenie vybraných častí Rozpisu RS SFZ a ÚLK pre súťažný 

ročník 2018/2019, týkajúcich sa klubového licenčného systému a  požiadaviek, súvisiacich 

s plnením licenčných kritérií.  
 

 Na základe požiadavky ÚLK, sa mimoriadnym použitím klubového licenčného systému vykonalo 

preverenie plnenia vybraných podmienok účasti vo FL 2018/2019 víťazom II. ligy 2017/2018 

klubom ŠKF Sereď, ako aj účastníka baráže klubu MFK Skalica. 
 

 Komunikácia sa realizovala najmä účasťou MKLS na zasadnutiach Prezídia ÚLK (viacerých 

zasadnutí sa zúčastnil aj predseda LcK a POLK), resp. komunikáciou predsedu LcK a POLK 
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priamo s  prezidentom ÚLK, ale aj osobnou a písomnou komunikáciou s výkonným riaditeľom 

ÚLK.  
 

 Členovia Prezídia ÚLK boli pravidelne informovaní o priebehu licenčného cyklu a samotného 

licenčného konania a licenčný cyklus 2017/2018 bol so zástupcami klubov FL vyhodnotený na 

zasadnutí P-ÚLK dňa 14.6.2018.   

 

VI. OPATRENIA ULOŽENÉ KLUBOM LO SFZ 
 

Každý LO má v rozhodnutí o udelení licencie právo klubom uložiť opatrenia, ktorých plnenie 

považuje, či už na základe znenia smernice, odporúčania LcK alebo vlastných zistení, za 

opodstatnené. 
 

 Opatrenia uložené POLK : 
 

1) Povinné predkladanie aktualizovaných štvrťročných finančných informácií do budúcnosti, na 

základe výsledkov finančného preverovania, výroku audítora k auditu účtovnej závierky klubu 

za rok 2017 a  porušovania minimálne jedného kontrolného finančného indikátora, bolo 

uložené klubom FC DAC 1904 D. Streda, 1. FC Tatran Prešov*, MFK Ružomberok, FK 

Senica, AS Trenčín a FC Spartak Trnava. 
  

2) Predloženie platnej dokumentácie, potrebnej ku kategorizácii štadióna, vystaveniu alebo 

obnoveniu certifikátu štadióna, príp. obnovenia certifikátu umelého trávnika, bolo uložené 

klubom FC DAC 1904 D. Streda, MFK Ružomberok, FK Senica, AS Trenčín a MŠK Žilina. 
  

 Opatrenia uložené OOLK : 
 

Povinné predkladanie aktualizovaných štvrťročných finančných informácií do budúcnosti, na 

základe výsledkov finančného preverovania, výroku audítora k auditu účtovnej závierky klubu za 

rok 2017 a  porušovania minimálne jedného kontrolného finančného indikátora, bolo uložené klubu 

FC Nitra. 
 

Všetky opatrenia uložené klubom LO, bude LcK, v prípadnej spolupráci s orgánmi ÚLK a KŠI, 

kontrolovať.  

* = klub 1. FC Tatran Prešov zostúpil s udelenou licenciou do II. ligy. 
  

DO ZAČIATKU NOVÉHO LICENČNÉHO CYKLU SA ZAMERIAME NAJMÄ NA : 
A 

→ prípravu Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018, ktorá musí byť do 

31.10.2018 predložená UEFA na jej obsahové preverenie;  

→ činnosť pracovnej skupiny k jednotnému riadeniu licenčného systému v podmienkach SFZ, 

ktorá zahájila činnosť v apríli t. r. a jej hlavným cieľom je od budúceho roka vytvoriť licenčné 

oddelenie SFZ, ktoré bude zastrešovať a jednotne riadiť všetky druhy udeľovania licencií         

v rámci SFZ; 

→ kontrolu plnenia opatrení uložených klubom LO, kontrolu plnenia splátkových kalendárov, ktoré 

boli akceptované v licenčnom konaní, resp. plnenie rozhodnutí orgánov FIFA, UEFA a Komory 

SFZ pre riešenie sporov, z ktorých klubom vyplývajú voči druhým stranám finančné plnenia; 

→ vykonanie interného auditu KLS po ukončenom licenčnom cykle, vrátane vyhodnotenia 

čiastkových oblastí, s prípravou na audit SGS (august alebo september 2018);  

→ získanie spätnej väzby od čo najväčšieho počtu účastníkov licenčného konania (kluby, LA, 

predsedovia LO) a zavedenie ich vhodných návrhov a podnetov do praxe; 

→ priebežné informovanie klubov o finančnom monitorovaní v rámci  „UEFA FFP“, vloženie 

údajov do systému UEFA CL&FFO ITS k 11.7.2018 a ak to bude potrebné aj v ďalších 

termínoch UEFA FFP; 
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→ ďalšiu spoluprácu s ÚLK a KŠI v oblasti kontroly plnenia licenčných kritérií, týkajúcich sa najmä 

infraštruktúry štadiónov (realizácia smernice SFZ „Infraštruktúra štadiónov 2018“ v praxi) a 

aktualizácie alebo doplňovania základných dokumentov štadiónov. 

 

VII. Z Á V E R 
 

Už sme v tejto správe uviedli, že ostatné licenčné konanie nebolo ani jednoduché, ani 

bezproblémové. K takémuto konštatovaniu vyzýva hneď niekoľko faktorov, o ktorých sa v závere 

tejto správy chceme podrobnejšie zmieniť.     

 

Finančný rok 2017 vo viacerých kluboch opäť skončil stratou, v niektorých prípadoch je to už 

viacročná záležitosť (Ružomberok). Stratový hospodársky výsledok (ďalej len HV) však dosiahli aj 

kluby, u ktorých to už nebývalo zvykom (Dunajská Streda, Slovan Bratislava). Na druhej strane, 

počet klubov, ktoré dokázali hospodáriť so ziskom, mierne stúpol a v tomto smere si najlepšie 

počínali Michalovce, Podbrezová, Senica, Trenčín, či Žilina.   

 

Viacero klubov – akciových spoločností má záporné vlastné imanie a porušuje kontrolné finančné 

indikátory. Je preto nevyhnutné, aby kluby pokračovali v realizácii opatrení na zníženie svojich 

strát alebo zvýšenie príjmov. Opakovaný stratový HV totiž môže byť dôvodom nezaradenia klubu 

do klubových súťaží UEFA v prípade, že kumulovaná strata prekročí určitú hranicu.    
 

Vďaka dôslednému preverovaniu zo strany finančných odborníkov LcK, sa v niekoľkých prípadoch 

podarilo predísť situácii, ktorá by mohla viesť k neudeleniu licencie klubom (Spartak Trnava, FC 

Nitra). Klubmi bolo vysporiadaných viacero súčasných i minulých záväzkov po splatnosti, z ktorých 

viaceré už boli riešené orgánmi FIFA, či Komorou SFZ pre riešenie sporov.    
 

Opakovane však zdôrazňujeme, že nedokážeme zaručiť, či kluby nemajú aj ďalšie záväzky, 

napr. voči dodávateľom tovarov, či poskytovateľom služieb, za dodávky energií, prenájmy, dopravu 

a pod., no zaručujeme, že dokumentácia každého klubu a ku každej oblasti licenčných kritérií, je 

každoročne preverená s maximálnou zodpovednosťou. 
 

Pokračovala aj realizácia „Projektu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie futbalových štadiónov“, 

vďaka ktorému má už sedem účastníkov FL kompletne zrekonštruované svoje štadióny, 

vybavené tak, aby zodpovedali požiadavkám smernice SFZ „Infraštruktúra štadiónov 2018“. 

Pred dokončením sú nové štadióny v Dunajskej Strede a v Nitre a do konca roka očakávame aj 

dostavanie Národného štadióna v Bratislave. 
 

Napriek uvedenému, situácia so štadiónmi je stále problémom. V ostatnom ročníku FL viacero 

klubov neodohralo celú sezónu alebo aspoň jej časť na vlastnom štadióne a podobná situácia sa 

rysuje aj v budúcom súťažnom ročníku, keď na štadióne v Myjave by mali svoje domáce 

stretnutia hrávať až traja prvoligisti !  

Problémy pretrvávajú vo viacerých mestách (najmä Trenčín, Prešov), kde sa rekonštrukcie ešte 

takmer nepohli a z II. ligy do najvyššej súťaže už niekoľko rokov nepostúpil klub, ktorého štadión 

by spĺňal požiadavky najvyššej súťaže. Aj posledný postupujúci – ŠKF Sereď – je toho potvrdením. 

V tejto súvislosti sa opätovne vraciame k myšlienke v blízkej budúcnosti zapracovať do Smernice 

klubového licenčného systému SFZ požiadavku, aby žiadateľ / držiteľ licencie (min. kluby 

FL a II. ligy mužov) v rámci licenčného konania splnil podmienku, že svoje domáce 

stretnutia odohrá počas celej licenčnej sezóny na štadióne, ktorý sa nachádza v mieste 

sídla klubu a spĺňa infraštruktúrne požiadavky pre príslušnú súťaž. 
   

Z vyššie uvedených dôvodov každoročne s problémami prebieha aj nahlasovanie štadiónov – 

možných miest stretnutí v klubových súťažiach UEFA, kde sme, vzhľadom na situáciu v tabuľke FL 

a situáciu v súťaži Slovnaft Cup, museli nahlásiť až 7 klubov. Z týchto siedmich však len tri 

(Slovan Bratislava, Trnava, Žilina) nepotrebovali „výpomoc iného štadióna“ – vyššej kategórie. 
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Veríme, že po ukončení projektu už viac nenastane situácia, že akýkoľvek slovenský klub nebude 

môcť hrať súťaž UEFA na vlastnom štadióne a len tri naše štadióny budú spĺňať podmienky pre 

odohranie skupinových fáz klubových súťaží UEFA. 
 

Nakoľko sa pripravuje spoločné zastrešenie licenčných konaní v rámci SFZ, obraciame pozornosť 

aj na požiadavku postupnej realizácie transformácie klubov II. ligy mužov na obchodné 

(akciové) spoločnosti, ktorá by umožnila kvalitnejšie preverenie klubov II. ligy v licenčnom 

konaní, najmä z pohľadu finančného stavu klubov a nepochybne aj menšie  problémy klubov II. 

ligy pri plnení podmienok skráteného licenčného konania alebo podmienok riadneho licenčného 

konania pre vstup do FORTUNA ligy. 
 

Vedenie ÚLK (prípadne aj riadiaci orgán II. ligy mužov) by v blízkej budúcnosti mali začať 

uvažovať aj o stanovení minimálneho rozpočtu klubu pre vstup do týchto súťaží, ktorý by mal 

prvoligový klub požadovaným spôsobom (bankové záruky, zmluvy so sponzormi, mestom, 

partnermi a pod.) preukázať ako zabezpečený na nastávajúcu licenčnú sezónu. V prípade 

klubov II. ligy by mohla byť stanovená určitá percentuálna časť ročného rozpočtu klubu, ktorý bude 

musieť klub preukázať ako zabezpečený už pri licenčnom konaní.  

    

Správu o licenčnom cykle 2017/208 pripravila a na svojom zasadnutí dňa 21. 6. 2018 schválila 

licenčná komisia SFZ. 

 
Juraj OBLOŽINSKÝ, v. r.       Milan VOJTEK, v.r. 

predseda LcK SFZ        manažér KLS SFZ 

    


