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Dôležité termíny klubového licenčného systému a finančného monitorovania klubov sú v licenčnom 

cykle 2020/2021 stanovené nasledovne: 
 

 

TERMÍNY  
 

Informácie predkladané licenčnej administratíve UEFA klubmi alebo LA SFZ  
 

11.07.2021* Klubový monitoring – vloženie dát do systému UEFA BOARD 
( všetci účastníci klubových súťaží UEFA 2021/2022 ) 
 Klubové informácie a právna štruktúra za roky 2020 (T), 2019 (T-1) a 2018 (T-2);  
 Záväzky po lehote splatnosti – údaje k 30.6.2021 (transfery,  zamestnanci,  daňové  a  sociálne 
     inštitúcie a orgány);            
 Finančné informácie (1), vrátane údajov vyrovnaného hospodárenia (BEI) za roky 2020 (T), 2019 

(T-1) a 2018 (T-2) (2). 
                                                          

 

30.09.2021 Žiadosti o výnimku z plnenia licenčných kritérií v licenčnej sezóne 2022/2023     
( licenčná administratíva SFZ ). 

 

11.10.2021* Klubový monitoring – vloženie dát do systému UEFA BOARD 
( všetci účastníci klubových súťaží UEFA 2021/2022 so záväzkami po lehote splatnosti k 30.6. 
2021 alebo ktorí na to boli vyzvaní kontrolným orgánom – UEFA CFCB ) 
 Záväzky po lehote splatnosti – údaje k 30.9.2021 ( transfery,  zamestnanci,  daňové  a  sociálne 
     inštitúcie a orgány ).           

  

 

31.12.2021 V prípade zmien – smernica klubového licenčného systému SFZ,  platná pre 

udeľovanie licencií na sezónu 2022/2023 ( licenčná administratíva SFZ ). 
 

11.03.2022* Klubový monitoring – vloženie dát do systému UEFA BOARD 
( všetci účastníci klubových súťaží UEFA 2021/2022, ktorí sú povinní predkladať údaje 
vyrovnaného hospodárenia (BEI), s vykazovacím obdobím (T) končiacim po 31.7.2021 ) 
 Klubové informácie a právna štruktúra za vykazovacie obdobie končiace v roku 2021;              
 Balík finančných informácií, vrátane  informácií  (BEI) za  vykazovacie obdobie končiace v roku 

2021, na základe auditovaných finančných výkazov.                        
 

15.04.2022 Žiadosť o možné mimoriadne použitie klubového licenčného systému voči 

klubu, ktorý neprešiel licenčným konaním ( licenčná administratíva SFZ ). 

* všetky termíny UEFA FFP pre kluby sú termíny určené LA SFZ = termín UEFA skrátený o 5 dní. 

 

(1) Ak kluby už vložili do systému údaje vyrovnaného hospodárenia (BEI) za roky 2018 a 2019 

počas monitorovania v licenčnom cykle 2020/2021, údaje sa v systéme automaticky prenesú 

a od klubov sa požaduje len potvrdenie vložených údajov. 

(2) Prípadne by mohli byť vložené aj údaje (BEI) za roky 2017 (T-3) a 2016 (T-4). 

 

 

Spracované podľa písomného oznámenia licenčnej administratívy UEFA zo dňa 17.5.2021. 
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