KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM
Licenčný štandard SFZ, verzia 0919

Harmonogram licenčných konaní v licenčnom
cykle 2019/2020
Udeľovanie licencií pre vstup do klubových súťaží UEFA mužov a žien, FORTUNA
ligy, II. ligy mužov a udeľovanie mládežníckych licencií SFZ, bude v licenčnom cykle
2019/2020 prebiehať podľa tohto harmonogramu:
Činnosť / požiadavka
Vykonáva / termín
Príprava a zaslanie dokumentácie zo SFZ futbalovým Licenčná administratíva SFZ (LA),
klubom – žiadateľom o udelenie príslušnej licencie.
do 30.11.2019
Zaslanie prihlášky do licenčného konania, podpísanej
FK žiadajúce
zmluvy o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom a nahlásenie
o udelenie licencie,
kontaktnej osoby pre príslušné licenčné konanie.
do 16.12.2019
Príprava licenčnej dokumentácie v kluboch a jej vloženie
FK žiadajúce
do elektronického licenčného systému, prípadne zaslanie
o udelenie licencie,
na SFZ.
do 16.3.2020
Vloženie (prípadne zaslanie na SFZ) dokumentácie,
FK žiadajúce
týkajúcej sa stavu záväzkov klubov po lehote splatnosti
o udelenie licencie,
k 31.12.2019 a 31.3.2020.
1.4.2020
Preverovanie licenčnej dokumentácie klubov, príp. kontrolLA, preverujúci odborníci
né návštevy klubov, hodnotiace správy pre rokovanie
do 23.4.2020
Prvostupňového orgánu licenčného konania (POLK).
Zaslanie písomného vyhlásenia pred rozhodnutím
Futbalové kluby,
o udelení licencie a zverejnenie finančných informácií
7 dní pred rokovaním POLK **
podľa čl. 56a Smernice KLS SFZ, vydanie 2018.*
Rozhodnutie licenčných orgánov SFZ o udelení licencií,
Licenčné orgány SFZ,
vrátane prerokovania podaných odvolaní.
do 31.5.2020
Oznámenie rozhodnutí licenčných orgánov SFZ LA UEFA
Manažér KLS SFZ,
(len klubové súťaže UEFA a FORTUNA liga).
do 31.5.2020
Mimoriadne uplatnenie klubového licenčného systému
LA SFZ / ÚLK,
voči nováčikom FORTUNA ligy a II. ligy mužov súťažného
do 15.6.2020
ročníka 2020/2021 – skrátené licenčné konanie.
Potvrdenie zaradenia klubov s udelenou licenciou do
Podľa rozhodnutia
príslušných súťaží súťažného ročníka 2020/2021.
orgánov UEFA, SFZ a ÚLK
Poznámky a vysvetlivky:
* Netýka sa licencií SFZ mládeže a licencie pre UEFA Ligu majstrov žien. Zverejnenie finančných
informácií sa týka len klubov FORTUNA ligy.
** Termín zasadnutia POLK bude oznámený v úradnej správe SFZ v apríli 2020.
Prerokovala a schválila licenčná komisia SFZ na svojom zasadnutí dňa 19.9.2019

Spracoval: Milan VOJTEK, manažér KLS SFZ
SFZ
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