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Dôležité termíny klubového licenčného systému (KLS)      
a finančného monitorovania klubov v období 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

Termíny 
FFP (klub)* 

Informácie predkladané licenčnej administratíve 
UEFA licenzorom (SFZ) alebo klubom 

Termíny KLS 
(licenzor) 

 Mimoriadne použitie KLS pre sezónu 2018/19 
(Informovanie UEFA o možnom použití skráteného licenčného konania voči 
klubu, ktorý neprešiel licenčným konaním) 

 

16. 4. 2018 

 

22. 4. 2018 
2017 UEFA Benchmarking  - vloženie dát CL & FFP ITS 
(týka sa všetkých žiadateľov o licenciu na licenčnú sezónu 2018/19) 
 Údaje z finančných výkazov klubov za finančný rok 2017              FS_2018.01 

    (údaje finančného perimetra žiadateľa o licenciu pre licenčnú sezónu 2018/19)  

 

 Udelenie licencií na licenčnú sezónu 2018/19 
(Zaslanie protokolu s rozhodnutiami licenčných orgánov SFZ o udelení licencií 
pre klubové súťaže UEFA a FORTUNA ligu súťaž. ročníka 2018/19) 

 

31. 5. 2018 

 
11. 7. 2018 

Klubový monitoring – vloženie dát do CL & FFP ITS 
(týka sa všetkých účastníkov súťaží UEFA 2018/19) 
 Klubové informácie za roky 2016 (T-2), 2017 (T-1) a 2018 (T)             CI_2018.01 
 Vyrovnané hospodárenie za roky 2016 (T-2) a 2017 (T-1)                   BE_2018.06 
 Záväzky po splatnosti k 30. 6. 2018 (články 58 - 60 smernice)            OP_2018.06 

 

 
 

Audit SGS za licenčný cyklus 2017/2018 
(týka sa licenčných administratív všetkých členských asociácií UEFA)  

 

30. 9. 2018 

 
10. 10. 2018 

Klubový monitoring – vloženie dát do CL & FFP ITS 
(týka sa účastníkov súťaží UEFA 2018/19 so záväzkami po splatnosti k 30.6., 
tých ktorí porušujú kontrolné finančné indikátory alebo boli vyzvaní CFCB) 
 Vyrovnané hospodárenie 2018 (T) podľa neauditovaných finančných výkazov 

a FIB na obdobie 2019 (T+1)                                                         BE_2018.09 
 Záväzky po splatnosti k 30.9.2018 (články 58 - 60 smernice)        OP_2018.09 

 

 
 

Licenčná smernica platná na licenčný cyklus 2018/19 
(Predloženie Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2018, podľa 
ustanovení ktorej sa budú klubom udeľovať licencie na licenčnú sezónu 2019/20, 
na obsahové preverenie UEFA)  

 
30. 11. 2018 

 
10. 3. 2019 

Klubový monitoring – vloženie dát do CL & FFP ITS 
(týka sa účastníkov súťaží UEFA 2018/19, ktorí k 10. 10. 18 vkladali údaje 
z neauditovaných finančných výkazov alebo porušujú kontrolné finančné 
indikátory) 
 Vyrovnané hospodárenie 2018 (T) podľa auditovaných finančných výkazov 

a FIB na obdobie 2019 (T+1)                                                         BE_2018.09 
 Vyrovnané hospodárenie období 2015 a 2014 (T-3 a T-4), ak je to potrebné 

 

 
Spracované podľa oznámenia UEFA CFCB z apríla 2018 

 
* Všetky termíny FFP pre kluby = termín UEFA -5 dní 
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