
 

KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM SFZ 
Licenčné konanie – finančné kritériá, verzia 1020                     

Usmernenie k dokladovaniu transferových aktivít žiadateľa o licenciu                         

   

   

 

Pri preukazovaní splnenia požiadaviek článku 58 Smernice klubového licenčného systému 

SFZ, vydanie 2018 je žiadateľ o licenciu povinný licenzorovi predložiť :  
 

1. Transferovú tabuľku, v ktorej musí zverejniť:  

a) všetkých nových hráčov (vrátane hosťovaní) za obdobie posledných 12 mesiacov, do 

31.12. roka predchádzajúceho licenčnej sezóne, bez ohľadu na to, či boli splatené k 31.12. 

v plnej výške alebo k tomuto termínu existuje zostatok záväzku; 
 

b) všetky transfery, z ktorých k 31.12. roka predchádzajúceho licenčnej sezóne existuje 

zostatok záväzku, bez ohľadu na to, či bol transfer realizovaný v posledných 12 mesiacoch; 
 

c) všetky transfery, v ktorých konajú kompetentné orgány v súlade s platnou slovenskou 

legislatívou, kompetentné slovenské alebo medzinárodné futbalové orgány alebo príslušný 

arbitrážny súd, Komora pre riešenie sporov a pod.  
 

O každom prestupe / hosťovaní hráča musí byť v transferovej tabuľke uvedené : 

• identifikácia hráča menom a dátumom narodenia;     

• dátum zmluvy o prestupe / hosťovaní; 

• názov pôvodného klubu;      

• platba za prestup / hosťovanie uhradená alebo ešte nie, vrátane tréningových kompenzácií, 

príspevkov solidarity, aj v prípadoch, ak veriteľ ešte nežiadal jej uhradenie; 

• iné priame náklady na obstaranie hráča, zaplatené alebo ešte nie; 

• zaplatená suma a dátum úhrady;  

• záväzok za každého hráča k  31.12 príslušného roku, vrátane dátumu úhrady každej 

nesplatenej čiastky; 

• akékoľvek záväzky po lehote splatnosti k 31.3. (prenesené z 31.12.), vrátane dátumu úhrady 

každej nesplatenej čiastky a komentára / vysvetliviek; 

• podmienené záväzky – nezahrnuté do súvahy k 31.12; 

• čiastky, ktoré sú k 31.3. predmetom konaní, podľa znenia odseku 4 písm. c).   
  

2.  Kópie zmlúv o všetkých transferoch uvedených v transferovej tabuľke. 

3.  Kópie výpisov z bankových účtov, dokladujúcich finančné prevody medzi zainteresovanými 

     stranami.  
 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE  

Transferová tabuľka musí byť licenzorovi predložená aj vtedy, ak v účtovnom období klub 

nerealizoval žiadne transfery. Transferová tabuľka musí byť podpísaná oprávnenou/mi osobou/mi 

klubu, v zmysle znenia platného Výpisu z obchodného registra príslušného súdu o konaní v mene 

spoločnosti. 
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