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Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2022  

Na základe schválenia smernice „UEFA Club Licensing & Financial Sustainability Regulations, Edition 2022“ (apríl 2022), musí pre byť pre udeľovanie 

licencií na licenčnú sezónu 2023/2024 pripravená „Smernica klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2022“, ktorá musí obsahovať všetky nižšie 

uvedené doplnenia a úpravy licenčných kritérií, schválených v novelizovanej licenčnej smernici UEFA.     

Prehľad najdôležitejších zmien v porovnaní s licenčnou smernicou UEFA / SFZ, vydanie 2018: 

ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

Článok 28 Aktivity pre rozvoj ženského futbalu 
Žiadateľ o licenciu musí podporovať ženský futbal realizáciou opatrení a aktivít 
zameraných na ďalší rozvoj, profesionalizáciu a popularizáciu ženského futbalu, 
ako napr.: 
a) prihlásenie ženského a/alebo mládežníckeho družstva do oficiálnych súťaží; 
b) podpora pridruženému ženskému futbalovému klubu / družstvu*; 

c) organizácia aktivít podľa usmernenia UEFA / SFZ. 
* pridruženie k žiadateľovi o licenciu je akceptované, ak žiadateľ o licenciu poskytuje 

každoročne finančnú, materiálnu a/alebo technickú podporu ženskému klubu/družstvu. 
Pridružený klub / družstvo žien musí sídliť na území Slovenska ! 
 

 

Nové B-kritérium, ktoré má prechodné obdobie do 1.6.2023 = 

pre udelenie licencie na licenčnú sezónu 2023/2024 sa 

nepožaduje jeho plnenie. 

 

Článok 31 Písomná zmluva profesionálneho hráča 
2. Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť, že zmluvy jeho profesionálnych hráčov sú 

v súlade s ustanoveniami dohody o minimálnych požiadavkách na štandardné 
hráčske zmluvy v sektore profesionálneho futbalu v Európskej únii a na zvyšku 
územia UEFA. 

 

 

B-kritérium.  

K pôvodnému zneniu kritéria bol pridaný bod 2, ktorého 

neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 

udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 

 

Článok 32 Hosťovanie profesionálneho hráča 
Žiadateľ o licenciu musí predložiť písomné vyhlásenie podpísané jeho štatutárnym 
orgánom, ktoré potvrdzuje, že rešpektuje ustanovenia Predpisov FIFA a SFZ o 
postavení a prestupoch hráčov, týkajúce sa hosťovania profesionálnych hráčov. 
 

 

Nové B-kritérium.  

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 

udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 

 

Článok 33 Záležitosti rozhodovania a pravidiel futbalu  
Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že všetci členovia jeho A-družstva mužov 
(hráči, tréneri a celý realizačný tím) sa počas 12 mesiacov pred licenčnou sezónou 
zúčastnili podujatia organizovaného / akceptovaného SFZ, ktoré sa týkalo 
záležitostí rozhodovania a pravidiel futbalu. 
 

 

Sprísnené pôvodné B-kritérium.  

Predloženie prezenčnej listiny. 

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 
udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 
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LICENČNÉ KRITÉRIÁ V OBLASTI SOCIÁLNEJ 

ZODPOVEDNOSTI VO FUTBALE 

Poznámky a vysvetlenia  

 

Článok 34      Stratégia spoločenskej zodpovednosti vo futbale 
Žiadateľ o licenciu musí prijať a realizovať stratégiu sociálnej zodpovednosti vo 
futbale, ktorá je v súlade so „Stratégiou udržateľnosti futbalu UEFA 2030“ a prísluš-
nými smernicami UEFA, a to min. v oblastiach rovnosti príležitostí a inklúzie, boja 
proti rasizmu, ochrany a zabezpečenia mládežníckych hráčov, futbalu pre všetkých 
a ochrany životného prostredia. 
 

 

Nové B-kritérium.  

Predloženie písomnej stratégie klubu. 

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 

udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 

 

Článok 35      Rovnosť príležitostí a inklúzia 
Žiadateľ o licenciu musí prijať a realizovať postupy a kroky na zabezpečenie 
rovnakých práv a príležitostí pre všetky osoby, ktoré sa podieľajú na ním organi-
zovaných futbalových aktivitách. 
 

 

Nové B-kritérium. 

Predloženie písomnej stratégie klubu alebo vyhlásenia štatutára. 

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 

udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 
 

Článok 36      Boj proti rasizmu 
Žiadateľ o licenciu musí prijať a realizovať postupy a kroky v boji proti rasizmu a 
zaručiť, že všetky jeho programy a činnosti sa budú realizovať bez akejkoľvek 
rasovej diskriminácie. 
 

 

Sprísnené pôvodné kritérium, teraz B-kritérium.  

Predloženie písomného programu klubu. 

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 

udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 
 

Článok 37      Ochrana a bezpečnosť mládežníckych hráčov 
Žiadateľ o licenciu musí prijať a realizovať postupy a kroky na ochranu a bez- 
pečnosť mládežníckych hráčov a zabezpečiť, aby sa pri účasti na ním organi-
zovaných futbalových činnostiach nachádzali v bezpečnom prostredí. 
 

 

Sprísnené pôvodné kritérium, teraz B-kritérium. 

Predloženie písomnej stratégie klubu alebo vyhlásenia štatutára. 

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 
udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 

 

Článok 38      Futbal pre všetkých 
Žiadateľ o licenciu musí prijať a realizovať postupy a kroky, s cieľom vytvoriť 
prístupné a príjemné  sledovanie a podporu futbalových aktivít ním organizovaných 
každému, bez ohľadu na zdravotné postihnutie alebo iné znevýhodňujúce faktory. 
 

 

 

Nové B-kritérium.  

Predloženie písomnej stratégie klubu alebo vyhlásenia štatutára. 

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 
udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 

 

Článok 39      Ochrana životného prostredia  
Žiadateľ o licenciu musí prijať a realizovať postupy a kroky na zlepšenie svojej 
environmentálnej stopy a udržateľnosti, a to najmä v súvislosti s organizáciou 
podujatí, budovaním infraštruktúry a vlastným manažmentom. 
 

 

Nové B-kritérium.  

Predloženie písomnej stratégie klubu alebo vyhlásenia štatutára. 

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 
udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 
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INFRAŠTRUKTÚRNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

Článok 40 Štadión pre domáce súťažné stretnutia  
Bod 6.   Štadión  sa  musí  nachádzať  na  území  Slovenskej  republiky  a  v oficiál-
nom sídle žiadateľa o licenciu. 

 

Sprísnené pôvodné A-kritérium – doplnenie, že štadión sa 

musí nachádzať v mieste oficiálneho sídla žiadateľa o licenciu.     

 

PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ  
 

Článok 47      Sekretariát 
 

 

Článok bol zrušený. 
 

Článok 48      Hlavný tréner 
1. Žiadateľ o licenciu musí mať kvalifikovaného hlavného trénera, potvrdeného 

technickým úsekom SFZ, ktorý zodpovedá za tieto záležitosti A-družstva mužov: 
a) výber hráčov; 
b) trénovanie a taktická príprava; 
c) vedenie hráčov a realizačného tímu v šatni a technickom priestore pred, 

počas a po zápasoch; 
d) povinnosti týkajúce sa mediálnych záležitostí. 

 

 

Sprísnené pôvodné A-kritérium – doplnenie povinností 

hlavného trénera A-družstva mužov.   

 

 

Článok 50      Tréner brankárov A-družstva mužov 
1. Žiadateľ o licenciu musí mať kvalifikovaného trénera brankárov, ktorý asistuje 

hlavnému trénerovi v záležitostiach prípravy brankárov A-družstva mužov. 

2. Tréner brankárov musí byť držiteľom platnej UEFA A Goalkeeper licencie.    

 

Nové A-kritérium – doplnenie realizačného tímu o trénera 

brankárov A-družstva mužov.   

 

 

Článok 52      Tréneri družstiev mládeže 
 Bod 2. Všetci tréneri povinných družstiev mládeže (článok 27) musia mať mini-

málnu kvalifikáciu požadovanú Rozpisom republikových futbalových súťa- 
ží na príslušnú sezónu a minimálne hlavní tréneri U19, U17 a U15 musia 
byť držiteľmi platnej trénerskej UEFA Elite Youth A licencie alebo platnej 
trénerskej UEFA A licencie.    

 

Sprísnené pôvodné A-kritérium – počet trénerov mládeže 

s požadovanou kvalifikáciou sa zvyšuje z dvoch na troch, 

pričom preferovaná je UEFA Elite Youth A licencia.    

 

 

Článok 53      Tréner brankárov mládeže 
1. Žiadateľ o licenciu musí mať najmenej jedného kvalifikovaného trénera branká-

rov mládeže, ktorý asistuje trénerom družstiev mládeže v záležitostiach prípravy 
brankárov mládežníckych družstiev. 

2. Tréner brankárov mládeže musí byť držiteľom platnej UEFA B Goalkeeper 
licencie. 

 

 

Nové A-kritérium – doplnenie mládežníckeho úseku žiadateľa o 

licenciu o trénera brankárov mládeže.   
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PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

Článok 54      Spoločné ustanovenie ku kvalifikácii trénerov   
1. Za držiteľa požadovanej trénerskej licencie v zmysle článkov 48 až 53 tejto 

smernice sa považuje tréner, ktorý podľa úrovne zavedenia Trénerskej 
konvencie UEFA v SFZ: 
a) vlastní platnú trénerskú licenciu UEFA, vydanú SFZ alebo členskou asoci-

áciou UEFA, ktorá je signatárom Trénerskej konvencie UEFA na rovnakej 
úrovní ako SFZ; 

b) je študentom kurzu na získanie požadovaného trénerskej licencie UEFA, 
prihlásenie sa na takýto kurz na splnenie požiadaviek kritéria nepostačuje. 
 

 

Novelizované znenie už existujúceho článku, podľa úrovne 

zavedenia Trénerskej konvencie UEFA v SFZ.  

 

Článok 55      Bezpečnostný manažér   
1. Žiadateľ o licenciu musí mať ustanoveného kvalifikovaného bezpečnostného 

manažéra, ktorý zodpovedá za: 
a) vypracovanie, zavedenie a hodnotenie postupov a krokov žiadateľa o li- 

cenciu v oblasti bezpečnosti a ochrany, vrátane posúdenia možných rizík; 
b) riadenie bezpečnostných a ochranných činností súvisiacich so zápasmi; 
c) je kontaktným bodom medzi verejnými orgánmi a žiadateľom o licenciu vo 

všetkých záležitostiach bezpečnosti a ochrany. 
2. Bezpečnostný manažér musí vlastniť platné osvedčenie, vydané SFZ alebo 

iným oprávneným subjektom, na základe účasti na špecializovanom školení 
bezpečnostných manažérov, v súlade so zákonmi 1/2014 Z. z. a 170/2022 Z. z. 

 

 

Novelizované znenie už existujúceho A-kritéria, podľa 

požiadaviek licenčnej smernice UEFA 2022 a platnej legislatívy 

SR.  

 

Článok 56      Hlavný usporiadateľ  
1. Žiadateľ o licenciu musí mať ustanoveného kvalifikovaného hlavného usporia-

dateľa, ktorý zodpovedá za celkovú organizáciu zápasov. 
2. Hlavný usporiadateľ musí vlastniť platné osvedčenie, vydané SFZ alebo iným 

oprávneným subjektom, na základe účasti na špecializovanom školení hlavných 
usporiadateľov, v súlade so zákonmi 1/2014 Z. z. a 170/2022 Z. z. 

3. Žiadateľ o licenciu musí vypracovať a SFZ predložiť „Organizačný a návštevný 
poriadok“ štadióna, na ktorom hrá svoje domáce zápasy, ktorý schválil jeho 
oprávnený orgán. SFZ preveruje jeho obsah a plnenie. 
 

 

Novelizácia bývalého článku „Usporiadatelia“. Ustanovenia, 

týkajúce sa samotných usporiadateľov boli zrušené.   

 

Článok 59      Manažér pre oblasť sociálnej zodpovednosti vo futbale  
Žiadateľ o licenciu musí mať manažéra pre oblasť sociálnej zodpovednosti vo fut-
bale (viď články 34 až 39), zodpovedného za realizáciu postupov a krokov, v súlade 
so „Stratégiou udržateľnosti futbalu UEFA 2030“ a ďalšími usmerneniami UEFA.  
 

 

Nové B-kritérium.  

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 

udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 
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PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

Článok 60      Poskytovatelia služieb  
Ak niektorú funkciu,  v súlade s platným právnym rámcom SR, vykonáva 
poskytovateľ služby, žiadateľ o licenciu s ním musí uzavrieť písomnú zmluvu, 
obsahujúcu minimálne tieto informácie: 
a) definované úlohy a oblasti zodpovednosti; 
b) informácie o osobe(ách), zodpovednej(ých) za vykonávanú funkciu, vrátane 

kvalifikácie (ak je pre výkon funkcie požadovaná). 
 

 

Nové B-kritérium.  

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 

udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 

 

Článok 61      Písomná zmluva  
1. Všetok administratívny, technický, zdravotnícky a bezpečnostný personál alebo 

poskytovateľ služby, vykonávajúci niektorú z funkcií, uvedených v článkoch 43 
až 53 a 55 až 59, musí mať so žiadateľom o licenciu (alebo subjektom v jeho 
právnej štruktúre) uzatvorenú písomnú zmluvu. 

2. Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť, aby zmluva každého trénera bola v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Predpisov FIFA o postavení a prestupoch hráčov. 
 

 

Novelizácia bývalého článku „Práva a povinnosti“. 

Ustanovenie 61.1 je B-kritérium, ustanovenie 61.2 je A-

kritérium pre udelenie spoločnej licencie pre klubové súťaže 

UEFA mužov a FORTUNA ligu.    

 

Článok 62      Organizačná štruktúra žiadateľa o licenciu 
1. Žiadateľ o licenciu musí predložiť schému jeho organizačnej štruktúry, ktorá 

identifikuje jednotlivých zamestnancov a ich hierarchické a funkčné zodpoved-
nosti v jeho štruktúre. 

2. Schéma organizačnej štruktúry žiadateľa o licenciu musí poskytovať minimálne 
informácie o kľúčových zamestnancoch, definovaných v článkoch 43 až 47, 51 
a 55 až 59 tejto smernice.  

 

 

Nové B-kritérium.  

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 

udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 

UPOZORNENIE: Schéma organizačnej štruktúry NIE JE 

schéma právnej štruktúry žiadateľa o licenciu, ktorá sa 

predkladá v článku 67 právnych licenčných kritérií ! 
 

Článok 63      Obsadenie funkcií 
1. Povinné funkcie, definované v článkoch 43 až 53 a 55 až 59 predstavujú 

minimálnu organizačnú štruktúru požadovanú od žiadateľa o licenciu. 

2. Jedna osoba môže zastávať viac ako jednu funkciu za predpokladu, že má 

dostatok času, primerané kompetencie a potrebnú kvalifikáciu pre každú funkciu 

a zároveň nedochádza ku konfliktu záujmov. 

 
 
 
 

 

Nové B-kritérium.  

Neplnenie nie je dôvodom na neudelenie licencie, len na 

udelenie sankcie, podľa článku 4 smernice. 
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PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

Článok 65      Písomné vyhlásenie vo vzťahu k účasti v klubových 
                       súťažiach UEFA a v najvyššej domácej súťaži 
h) Všetky výnosy a náklady súvisiace s každou z futbalových aktivít, uvedených        

v článku 70.3, boli zahrnuté do finančného perimetra. 
j) všetky relevantné informácie, týkajúce sa akejkoľvek zmeny právnej formy, 

právnej štruktúry skupiny (vrátane vlastníctva) alebo identity počas troch sezón 
predchádzajúcich licenčnej sezóne, boli oznámené SFZ a UEFA. 

 

 

Sprísnené pôvodné A-kritérium – doplnené boli požiadavky, 

uvedené v písm. h) a písm. j).  

 

 

Článok 66      Minimálna právna informácia 
1. Žiadateľ o licenciu musí SFZ predložiť túto minimálnu právnu informáciu: 

a) úplný názov; 
b) právna forma; 
c) kópia aktuálne platných stanov alebo písomné vyhlásenie jeho štatutárneho 

orgánu, potvrdzujúce platnosť predtým predložených stanov bez zmien; 
d) výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní; 
e) zoznam oprávnených osôb a signatárov so vzorovým podpisom;  

2. Žiadateľ o licenciu musí SFZ poskytnúť aj tieto kontaktné údaje: 
a) adresa oficiálneho sídla; 
b) oficiálne kontaktné údaje (minimálne telefónne číslo a e-mailová adresa); 
c) adresa oficiálneho webového sídla; 
d) meno a priame kontaktné údaje kontaktnej osoby (osôb) pre záležitosti klubo-

vého licenčného systému a licenčného konania. 
 

 

Novelizované znenie už existujúceho A-kritéria, podľa znenia 

licenčnej smernice UEFA 2022.  

 

Článok 67      Právna štruktúra žiadateľa o licenciu 
2. Tento dokument musí jasne identifikovať a obsahovať informácie o: 

e) každej priamej alebo nepriamej ovládajúcej osobe žiadateľa o licenciu; 
f) každom inom futbalovom klube, v súvislosti s ktorým má niektorá zo strán 

uvedených v písmenách a) až e) alebo niektorý z ich kľúčových riadiacich 
pracovníkov vlastnícky podiel alebo hlasovacie práva alebo členstvo alebo 
akúkoľvek inú účasť alebo vplyv na jeho riadenie, administratívu alebo 
športový výkon; 

g) kľúčových riadiacich pracovníkov žiadateľa o licenciu. 
5. SFZ musí byť informovaný o všetkých zmenách, ku ktorým mohlo prísť v práv- 

nej štruktúre v období medzi dátumom zostavenia ročnej účtovnej závierky a 
predložením týchto informácií SFZ. 

 

Novelizované A-kritérium, ktoré bolo doplnené v bode 2 

o písm. e), f) a g) a o nové body 5. a 7.  
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PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

7. Žiadateľ o licenciu musí stručným písomným vyhlásením s podpisom jeho 
štatutárneho orgánu potvrdiť, že predložená právna štruktúra je úplná, presná a 
v súlade s požiadavkami tejto smernice. 
 

 

 

Článok 68      Konečný užívateľ výhod a strany s významným vplyvom 
1. Žiadateľ o licenciu musí predložiť dokument, ktorý obsahuje informácie o: 

a) najvyššej ovládajúcej osobe žiadateľa o licenciu; 
b) konečnom užívateľovi výhod, t. j. fyzickej osobe, v mene ktorej je subjekt 

vlastnený a/alebo kontrolovaný alebo realizuje transakcie; 
c) všetkých stranách s podstatným vplyvom na žiadateľa o licenciu. 

2. Ku dňu predloženia týchto informácií SFZ, musia byť v súvislosti s každou zo 
strán uvedených v bode 1 poskytnuté tieto informácie: 
a) meno a prípadne právna forma; 
b) hlavná činnosť; 
c) percento majetkovej účasti, a ak je odlišné, percento hlasovacích práv vo 

vzťahu k žiadateľovi o licenciu; 
d) v prípade potreby kľúčový riadiaci manažment; 
e) každý futbalový klub, v súvislosti s ktorým má strana alebo niektorý z jej 

kľúčových riadiacich pracovníkov vlastnícky podiel, hlasovacie práva alebo 
členstvo alebo akúkoľvek inú účasť alebo vplyv. 

3. Žiadateľ o licenciu musí potvrdiť, či počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje ročná 
účtovná závierka, až do predloženia informácií SFZ, prišlo k nejakej zmene v 
súvislosti s informáciami uvedenými v bodoch 1 a 2 vyššie. 

4. Ak nastala zmena uvedená v bode 3 vyššie, musí ju žiadateľ o licenciu podrobne 
opísať v informácii pre SFZ, v ktorej musí poskytnúť minimálne tieto informácie: 
a) dátum, kedy prišlo k zmene; 
b) popis účelu a dôvodov zmeny; 
c) dôsledky pre finančnú, prevádzkovú a športovú činnosť žiadateľa o licenciu; 
d) popis vplyvu tejto zmeny na vlastné imanie, príp. záväzky žiadateľa o licenciu. 

5. Ak to bude SFZ považovať za dôležité, môže požiadať žiadateľa o licenciu o 
poskytnutie ďalších informácií okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie. 

6. Žiadateľ o licenciu musí potvrdiť, že predložený dokument je úplný, presný a         
v súlade s požiadavkami tejto smernice. Toto musí byť potvrdené stručným 
písomným vyhlásením s podpisom ako štatutárneho orgánu žiadateľa o licenciu, 
tak aj najvyššej ovládajúcej osoby žiadateľa o licenciu.                         

 

Nové A-kritérium – podľa znenia licenčnej smernice UEFA 

2022.  
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PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

Článok 69      Písomné vyhlásenie pred rozhodnutím o udelení licencie  
1. Nie skôr ako 7 dní pred rozhodovaním o udelení licencie, musí žiadateľ o 

licenciu predložiť SFZ písomné vyhlásenie, ako uvádza článok 24/12 tejto 
smernice. 

2. Žiadateľ o licenciu musí potvrdiť: 

a) že všetky dokumenty predložené SFZ sú úplné, presné a v súlade s touto 
smernicou; 

b) či nastala alebo nenastala významná zmena alebo podobná udalosť 
v súvislosti s jeho žiadosťou o udelenie licencie alebo v niektorom z licen- 
čných kritérií; 

c) či nastala alebo nenastala udalosť alebo stav veľkého ekonomického 
významu, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na finančnú situáciu žiadateľa 
o licenciu od dátumu zostavenia ostatnej auditovanej ročnej účtovnej 
závierky (ak áno, vyhlásenie musí obsahovať popis povahy udalosti alebo 
stavu a odhad ich finančného vplyvu alebo vyhlásenie, že takýto odhad nie 
je možné vykonať). 

 

 

Novelizované A-kritérium, ktoré bolo presunuté z finančných 

licenčných kritérií a doplnené v bodoch 1 a 2 a) až c). 

FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

Článok 70      Subjekt predkladajúci informácie a finančný perimeter  
 

3. Futbalové činnosti zahŕňajú: 
k) financovanie, vrátane vlastného imania/majetku, z ktorého vyplývajú záväz-

ky žiadateľa o licenciu alebo priamo alebo nepriamo zabezpečený dlh alebo 
dlh, založený majetkom alebo príjmami žiadateľa o licenciu. 

4. Subjekt môže byť vyňatý z finančného perimetra len ak futbalové činnosti, ktoré 
vykonáva, sú už plne zohľadnené a zaúčtované v účtovnej závierke jedného zo 
subjektov, zahrnutých do finančného perimetra žiadateľa o licenciu. 

 

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo len k úprave poradia 

textov v bode 2 a doplneniu textov v bodoch 3 k) a 4. 

 

Článok 71      Ročná účtovná závierka 
1. Žiadateľ o licenciu musí pripraviť a v termíne stanovenom SFZ predložiť ročnú 

účtovnú závierku (ďalej len RÚZ) za účtovné obdobie končiace rokom pred-
chádzajúcim termínu žiadosti o udelenie licencie a predchádzajúcim termínu 
oznámenia licenčných rozhodnutí SFZ na UEFA. 

2. RÚZ, vrátane porovnávacích údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie, musí byť pripravená v súlade so slovenskými / medzinárodnými účtov- 

 

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k rozšíreniu a 

doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch. 
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FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  

nými štandardmi a musí obsahovať: 
a) súvahu ku koncu účtovného obdobia; 
b) výkaz ziskov a strát ku koncu účtovného obdobia; 
c) prehľad peňažných tokov ku koncu účtovného obdobia; 
d) prehľad zmien vlastného imania ku koncu účtovného obdobia (ak nie je 

v poznámkach alebo ak nastali zmeny, ktoré treba osobitne komentovať); 

e) poznámky; 
f) finančný prehľad pripravený manažmentom. 

4. Ak predložená RÚZ nezodpovedá požiadavkám na jej obsah, uvedeným 
v prílohe 2 , žiadateľ o licenciu musí predložiť aj: 
a) doplňujúcu finančnú informáciu na splnenie minimálnych požiadaviek na 

predložené informácie, opísaných v prílohe 2;  
b) správu audítora, ktorý vykonal audit RÚZ, potvrdzujúcu úplnosť a správnosť 

doplňujúcej finančnej informácie. 
5. Ak predložená RÚZ nezodpovedá účtovným požiadavkám, uvedeným v prílohe 

3, žiadateľ o licenciu musí predložiť aj: 
a) prepracovanú RÚZ, ktorá spĺňa účtovné požiadavky uvedené v prílohe 3 a 

zahŕňa rovnaké účtovné obdobie, vrátane porovnávacích údajov za bez-
prostredne predchádzajúce účtovné obdobie; 

b) vyhlásenie štatutára žiadateľa o licenciu, že prepracovaná RÚZ je úplná, 
presná a v súlade s požiadavkami tejto smernice; 

c) správu rovnakého audítora, ktorý vykonal audit RÚZ, týkajúcu sa overenia, 
úplnosti a správnosti prepracovanej RÚZ.    

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k rozšíreniu a 

doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch. 

 

Článok 73      Finančné výkazy za prechodné obdobie 
1. Ak je RÚZ žiadateľa o licenciu, predložená podľa článku 71, za účtovné obdobie 

končiace viac ako 6 mesiacov pred termínom oznámenia licenčných rozhodnutí 
SFZ na UEFA, musia byť predložené finančné výkazy, pokrývajúce prechodné 
obdobie (ďalej len FVPO). 
 

2. Prechodné obdobie začína prvým dňom po dátume, ku ktorému je zostavená 
predložená auditovaná RÚZ a končí 31.12. roka, ktorý predchádza termínu 
oznámenia licenčných rozhodnutí SFZ na UEFA. 
 

3. Ak žiadateľ o licenciu zostavuje RÚZ k dátumu 31.5., môže predložiť aj FVPO 

za 6-mesačné obdobie, končiace 30.11. roka, ktorý predchádza termínu 

oznámenia licenčných rozhodnutí SFZ na UEFA. 

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k rozšíreniu a 

doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch. 
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FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

4. Predložené FVPO, vrátane porovnávacích údajov za bezprostredne predchá-
dzajúce účtovné obdobie, musia byť zostavené použitím rovnakých účtovných 
postupov ako predložená RÚZ, s výnimkou zmien po dátume jej zostavenia, 
ktoré sa premietnu do nasledujúcej RÚZ za celé účtovné obdobie. 

5. FVPO musia byť auditované alebo preskúmané audítorom a musia obsahovať: 
a) súvahu ku koncu prechodného obdobia; 
b) výkaz ziskov a strát ku koncu prechodného obdobia; 
c) prehľad peňažných tokov ku koncu prechodného obdobia; 
d) prehľad  zmien vlastného imania ku koncu prechodného obdobia (ak nie sú       

v poznámkach alebo ak nastali zmeny, ktoré treba osobitne komentovať); 
e) poznámky. 

6. Ak žiadateľ o licenciu nemusel zostavovať FVPO v predchádzajúcom období, 
pre porovnanie údajov, týkajúcich sa prechodného obdobia, môžu byť použité 
údaje z RÚZ za celé bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. 

7. Ak predložené FVPO nezodpovedajú požiadavkám na ich obsah, uvedeným 
v prílohe 2, žiadateľ o licenciu musí predložiť aj : 
a) doplňujúcu finančnú informáciu na splnenie minimálnych požiadaviek na 

predložené informácie, opísaných v prílohe 2; 
b) správu rovnakého audítora, ktorý vykonal audit RÚZ, potvrdzujúcu úplnosť 

a správnosť doplňujúcej finančnej informácie. 
8. Ak predložené FVPO nezodpovedajú účtovným požiadavkám, uvedeným v prí- 

lohe 3, žiadateľ o licenciu musí predložiť aj: 
a) prepracované FVPO, ktoré spĺňajú účtovné požiadavky opísané v prílohe 3  

a zahŕňajú rovnaké účtovné obdobie, vrátane porovnávacích údajov za bez-
prostredne predchádzajúce účtovné obdobie; 

b) vyhlásenie štatutára žiadateľa o licenciu, že prepracované FVPO sú úplné, 
presné a v súlade s požiadavkami tejto smernice; 

c) správu rovnakého audítora, ktorý vykonal audit RÚZ, týkajúcu sa overenia, 
úplnosti a správnosti doplnených FVPO.   

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k rozšíreniu a 

doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch. 

 

Článok 74      Čistá majetková pozícia – vlastné imanie  
 

1. Žiadateľ o licenciu musí vo svojej RÚZ a/alebo FVPO (podľa toho, ktoré finančné 
výkazy sú posudzované pri podaní žiadosti o udelenie licencie v termíne, ktorý 
predchádza termínu oznámenia licenčných rozhodnutí SFZ na UEFA) preuká- 
zať, že jeho vlastné imanie je: 

 

 

Nové A-kritérium, ktoré vstupuje do platnosti od 1.6.2023 = 

pre udelenie licencie na licenčnú sezónu 2023/2024 sa 

nepožaduje jeho plnenie. 
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FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

a) kladné; 
b) v prípade záporného vlastného imania sa od predchádzajúceho 31.12. 

zvýšilo (zlepšilo) o min. 10%. 
2. Čisté vlastné imanie predstavuje majetok spoločnosti po odpočítaní všetkých jej 

záväzkov, ako ich uvádza RÚZ alebo FVPO. Ak aktíva prevyšujú pasíva, žiada-
teľ o licenciu (spoločnosť) má kladné vlastné imanie. Ak záväzky prevyšujú 
aktíva, potom má žiadateľ o licenciu (spoločnosť) záporné vlastné imanie. 

3. Ak k žiadateľ o licenciu k 31.12. nesplní požiadavky bodu 1, môže najneskôr do 
31.3. predložiť novú auditovanú súvahu, aby preukázal, že jedna z podmienok 
bodu 1, písm. a) alebo písm. b) je splnená. 

4. Pre splnenie požiadaviek tohto kritéria môže majetok žiadateľa o licenciu zahŕ-
ňať aj podriadené úvery, ktoré sú aspoň počas nasledujúcich 12 mesiacov 
podriadené všetkým ostatným záväzkom a neúročené. 

5. Preverenie plnenia tohto kritéria zo strany SFZ musí byť v súlade s prílohou 5. 
6. Žiadateľ o licenciu môže požiadať o alternatívny dátum posúdenia, ak: 

a) zostavuje RÚZ k 31.5., v takom prípade môže zostaviť priebežnú účtovnú 
závierku za 6-mesačné obdobie končiace 30.11. a použiť túto priebežnú 
účtovnú závierku na preukázanie hodnoty vlastného imania; 

b) zostavuje RÚZ k 30.11., v takom prípade sa jeho RÚZ za účtovné obdobie 
končiace 30.11. môže použiť na preukázanie hodnoty vlastného imania. 

V prípadoch, uvedených v bodoch 6 a) alebo 6 b), by sa všetky odkazy na 31. 
december v pravidle čistého majetku mali brať ako 30. november. 
 

 

Nové A-kritérium, ktoré vstupuje do platnosti od 1.6.2023 = 

pre udelenie licencie na licenčnú sezónu 2023/2024 sa 

nepožaduje jeho plnenie. 
 

 

Článok 75      Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči iným klubom 
1. Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že k 31. marcu, ktorý predchádza licenčnej 

sezóne, nemá záväzky po lehote splatnosti (ako je definované v prílohe 4 )  voči 
iným futbalovým klubom z transferov hráčov, ktoré sú splatné do 28. februára 
predchádzajúceho licenčnej sezóne. 

2. Záväzky sú sumy splatné iným futbalovým klubom za: 
a) prestupy profesionálnych hráčov (ako sú definované v predpisoch FIFA a 

SFZ o postavení a prestupoch hráčov), vrátane akejkoľvek sumy, splatnej pri 
splnení určitých podmienok; 

b) hráča, ktorý je prvý raz registrovaný ako profesionál, vrátane akejkoľvek 

sumy, splatnej pri splnení určitých podmienok. 

 

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k úprave a doplneniu 

textov vo vľavo uvedených bodoch. 

 

V celom článku bol dátum 31. december nahradený 

dátumom 28. február !   
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FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

5.  Transferová tabuľka musí obsahovať minimálne tieto údaje: 
g) čiastky zaúčtované pred 28.2. a dátum(y) platby(ieb); 
h) zostatky splatné k 28.2., vrátane dátumov splatnosti každej neuhradenej 

položky; 
i) čiastky, ktoré sú k 28.2. po lehote splatnosti, vrátane dátumu(ov) splatnosti 

každej z nich, príp. čiastky vysporiadané medzi 28.2. a 31.3., s dátumom 
uhradenia, ako aj všetky zostávajúce omeškané platby, splatné k 31.3. 
(presunuté z 28.2.), spolu s vysvetľujúcim komentárom; 

j) čiastky odložené k 28.2. (ako definuje príloha 4), vrátane pôvodného a 
nového dátumu(ov) splatnosti každej z nich a dátumu uzavretia písomnej 
dohody zainteresovaných strán; 

7. Žiadateľ o licenciu musí stručným písomným vyhlásením s podpisom jeho 
štatutárneho orgánu potvrdiť, že predložená transferová tabuľka je kompletná, 
presná a v súlade s požiadavkami tejto smernice.       

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k úprave a doplneniu 

textov vo vľavo uvedených bodoch. 

 

V celom článku bol dátum 31. december nahradený 

dátumom 28. február !   

 

Článok 76      Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči zamestnancom  
1. Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že k 31. marcu, ktorý predchádza licenčnej 

sezóne, nemá záväzky po lehote splatnosti (ako je definované v prílohe 4) voči 
vlastným zamestnancom, v dôsledku jeho zmluvných alebo zákonných povin-
nosti, splatných do 28. februára predchádzajúceho licenčnej sezóne.  

3. Termín „zamestnanci“ označuje nasledovné osoby: 
a) profesionálnych hráčov ... (bez zmeny); 
b) administratívny, technický, zdravotnícky a bezpečnostný personál žiadateľa 

o licenciu, uvedený v čl. 43 až 53 a 55 až 59 tejto smernice; 
c) poskytovateľov služieb, vykonávajúcich niektorú z funkcií, uvedených v čl. 

43 až 53 a 55 až 59 tejto smernice. 
4. Ak je niektorý zo zamestnancov zamestnaný, má zmluvu alebo iným spôsobom 

poskytuje služby subjektu mimo právnej štruktúry alebo finančného perimetra 
žiadateľa o licenciu, tieto záväzky musia byť tiež zahrnuté do pôsobnosti tohto 
kritéria. 

5. Záväzky voči osobám, ktoré z rôznych dôvodov už nie sú zamestnané žiadate-
ľom o licenciu alebo subjektom v rámci jeho právnej štruktúry, spadajú do 
pôsobnosti tohto kritéria a musia byť vyplatené v lehote určenej zmluvou alebo 
definovanej zákonom, bez ohľadu na to, ako sa tieto záväzky účtujú a uvádzajú   
v účtovnej závierke žiadateľa o licenciu. 
 

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k úprave a doplneniu 

textov vo vľavo uvedených bodoch. 

 

V celom článku bol dátum 31. december nahradený 

dátumom 28. február !   
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FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ Poznámky a vysvetlenia  
 

 

6. Žiadateľ o licenciu musí pripraviť a predložiť tabuľku zamestnancov, v ktorej 
bude k 28.2., ktorý predchádza licenčnej sezóne uvedený celkový splatný zosta-
tok záväzkov voči zamestnancom (celková čiastka po lehote splatnosti, ako aj 
všetky zostávajúce čiastky po lehote splatnosti k 31.3. /presunuté od 28.2./), t.j.  
a) celková odložená suma / splátkové kalendáre (ako definuje príloha 4); 
b) celková sporná suma (ako definuje príloha 4). 

7. V súvislosti s každým záväzkom, odloženou alebo spornou čiastkou po lehote 
splatnosti k 28.2., musia byť, spolu s vysvetľujúcim komentárom, uvedené 
minimálne tieto informácie: 
a) meno a funkcia zamestnanca (bez ohľadu na to, či bol zamestnaný počas 

celého roka až do 28.2.); 
b) dátumy začiatku a ukončenia (ak je to aktuálne) vykonávania funkcie; 
c) čiastky po lehote splatnosti vrátane dátumu(ov) splatnosti každej z nich 

a príp. čiastky zaplatené medzi 28.2. a 31.3., spolu s dátumami úhrad, ako aj 
všetky zostávajúce platby po lehote splatnosti k 31.3. (presunuté od 28.2.); 

d) odložené platby, vrátane pôvodného a nového dátumu splatnosti každej 
z nich a dátum uzavretia písomnej dohody zainteresovaných strán; 

e) sporné sumy, vrátane vyjadrení k jednotlivým prípadom a stručného opisu 
pozícií zainteresovaných strán. 

8. Žiadateľ o licenciu musí stručným písomným vyhlásením s podpisom jeho šta-
tutárneho orgánu potvrdiť, že predložená tabuľka zamestnancov je kompletná, 
presná a v súlade s požiadavkami tejto smernice. 

      

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k úprave a doplneniu 

textov vo vľavo uvedených bodoch. 

 

V celom článku bol dátum 31. december nahradený 

dátumom 28. február !   

 

 

Článok 77      Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči daňovým  
                       a sociálnym inštitúciám a orgánom 
1. Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že k 31. marcu, ktorý predchádza licenčnej 

sezóne, nemá záväzky po lehote splatnosti (ako je definované v prílohe 4) voči 
sociálnym / daňovým inštitúciám a orgánom, v dôsledku jeho zmluvných alebo 
zákonných povinností voči všetkým zamestnaným osobám, ktoré sú splatné do 
28. februára predchádzajúceho licenčnej sezóne. 

2. Záväzky predstavujú sumy splatné sociálnym / daňovým inštitúciám a orgánom 
ktoré zahŕňajú napr. daň z príjmu zamestnancov, sociálne a zdravotné odvody 
z miezd zamestnancov a pod. 

3. Žiadateľ o licenciu musí predložiť tabuľku záväzkov zo sociálnych a daňových 
odvodov, ktorá k 28.2. predchádzajúcemu licenčnej sezóne preukazuje celkový  

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k úprave a doplneniu 

textov vo vľavo uvedených bodoch. 

 

V celom článku bol dátum 31. december nahradený 

dátumom 28. február !   
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zostatok sociálnych a daňových odvodov po lehote splatnosti, ako aj zostávajú- 
cu čiastku po lehote splatnosti k 31.3. (presunutú od 28.2.); 
a) celkovú odloženú sumu (ako je definovaná v prílohe 4); 
b) celkovú spornú sumu (ako je definovaná v prílohe 4); 
c) celkovú sumu podliehajúcu rozhodnutiu príslušného orgánu (ako je defino-

vané v prílohe 4). 
4. V súvislosti s každou splatnou, odloženou, spornou a nevybavenou čiastkou        

k 28.2., musia byť, spolu s vysvetľujúcim komentárom, uvedené min. tieto 
informácie:  
a) meno veriteľa; 
b) čiastky po lehote splatnosti, vrátane dátumu(ov) splatnosti každej z nich a  

príp. čiastky zaplatené medzi 28.2. a 31.3., spolu s dátumami úhrad, ako aj 
všetky zostávajúce záväzky po lehote splatnosti k 31.3. (presunuté od 28.2.); 

c) odložené čiastky, vrátane pôvodného a nového dátumu(ov) splatnosti kaž-
dej z nich a dátum uzatvorenia písomnej dohody zainteresovaných strán; 

d) čiastky podliehajúce rozhodnutiu príslušného orgánu a stručný popis žiadosti 
žiadateľa o licenciu; 

e) sporné sumy, vrátane vyjadrení k jednotlivým prípadom a stručného opisu 
pozícií zainteresovaných strán. 

6. Žiadateľ o licenciu musí stručným písomným vyhlásením s podpisom jeho 
štatutárneho orgánu potvrdiť, že predložená tabuľka záväzkov zo sociálnych a 
daňových odvodov je kompletná, presná a v súlade s požiadavkami tejto 
smernice. 

 

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k úprave a doplneniu 

textov vo vľavo uvedených bodoch. 

 

V celom článku bol dátum 31. december nahradený 

dátumom 28. február !   

 

Článok 78      Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči UEFA a SFZ 
1. Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že k 31. marcu, ktorý predchádza licenčnej 

sezóne, nemá záväzky po lehote splatnosti (ako je definované v prílohe 4) voči 
UEFA, ďalším subjektom určeným UEFA a SFZ, v dôsledku záväzkov splatných 
do 28. februára predchádzajúceho licenčnej sezóne. 

2. Záväzky vo vzťahu k UEFA zahŕňajú predovšetkým finančné platby uložené 
orgánom UEFA pre finančnú kontrolu klubov (CFCB). 

3. Žiadateľ o licenciu musí v termíne a formou oznámenou SFZ pripraviť a predložiť 
vyhlásenie potvrdzujúce stav záväzkov voči UEFA, ďalším subjektom určeným 
UEFA a SFZ a neexistenciu alebo existenciu takýchto záväzkov po lehote 
splatnosti. 

 

 

Nové A-kritérium – podľa znenia licenčnej smernice UEFA 

2022. 
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Článok 79      Finančné informácie do budúcnosti 
1. Ak správa audítora k auditovanej RÚZ, predloženej podľa článku 71 alebo k 

auditovaným / audítorom preskúmaným FVPO, predloženým podľa článku 73, 

obsahuje v súvislosti so zachovaním nepretržitej činnosti žiadateľa o licenciu 

podmienený názor alebo zdôraznenie skutočnosti, žiadateľ o licenciu musí 

pripraviť a predložiť finančné informácie do budúcnosti (ďalej len FIB), aby tak  

preukázal svoju schopnosť pokračovať v nepretržitej činnosti až do konca 

licenčnej sezóny. 

3.  Predložené FIB musia byť zostavené na štvrťročnej báze a musia pozostávať z: 
a) rozpočtovanej súvahy, vrátane porovnávacích údajov za bezprostredne 

predchádzajúce účtovné obdobie (alebo prechodné obdobie); 

b) bez zmien ... 

7. Predložené FIB, s predpokladmi, z ktorých vychádzajú, musia byť schválené 
manažmentom žiadateľa o licenciu, čo musí byť doložené stručným vyhlásením 
s podpisom štatutárneho orgánu žiadateľa o licenciu potvrdzujúcim, že 
predložené FIB sú kompletné, presné a v súlade s požiadavkami tejto smernice. 
 

 

Novelizované A-kritérium, v ktorom prišlo k úprave a doplneniu 

textov bodoch 1, 3 a 7. 

 
 
 
 
 
 
 
Ostatné požadované súčasti FIB sa nezmenili.    
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Poznámky a vysvetlenia  

Článok 86      Výnimky a prechodné ustanovenia v súvislosti 
                       s požiadavkami licenčných kritérií v tejto smernici 

 

1. Bez ohľadu na znenie článku 85, bod 1, článok 28 – Aktivity pre rozvoj ženského 
futbalu – nadobudne účinnosť 1. júna 2023. 
 

2. Bez ohľadu na znenie článku 85, bod 1, článok 74 – Čistá majetková pozícia, 
vlastné imanie – nadobudne účinnosť 1. júna 2023. S výnimkou pre článok 74   
na licenčnú sezónu 2024/2025, nesplnenie požiadaviek tohto článku nebude 
viesť k neudeleniu licencie, ale k udeleniu sankcie, podľa článku 4 tejto 
smernice. 

 
. 

 

Nový článok – podľa znenia licenčnej smernice UEFA 2022. 
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PRÍLOHY Poznámky a vysvetlenia  
 

Príloha 1      Určenie audítora a preverovacie postupy audítora 
3. Audítor musí posúdiť doplňujúce informácie a/alebo prepracované finančné 

výkazy, ak boli predložené. Správa audítora o skutkových zisteniach musí: 
a) opísať postupy požadované SFZ a zistenia týkajúce sa každého z nich; 

4. Iné finančné informácie ako tie, ktoré sú definované v časti B, body 1 až 3 vyššie, 
môže posúdiť audítor. V tomto prípade musí správa audítora: 
a) obsahovať vyhlásenie potvrdzujúce, že hodnotenie bolo vykonané buď: 

i. prostredníctvom dohodnutých postupov podľa ISRS 4400 používaných 
na Slovensku; alebo 

ii. posúdenie finančných informácií do budúcnosti (ak boli predložené) bolo 
vykonané podľa Medzinárodných štandardov pre uisťovacie zákazky 
(ISAE) 3400 používaných na Slovensku; 

b) byť predložená SFZ spolu s príslušnou dokumentáciou, ktorá bude pod-
kladom pre rozhodnutie SFZ o udelení licencie. 
. 

 

V prílohe 1 prišlo, podľa znenia licenčnej smernice UEFA 2022, 

k úprave a doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch.  

  
 

 

Príloha 2      Minimálne požiadavky na obsah finančných informácií 
 

A – Zásady 
3.   Ak predložená RÚZ (FVPO) nespĺňa požiadavky na obsah uvedené v tejto prí- 

 lohe, žiadateľ o licenciu musí predložiť aj: 
a) doplňujúce finančné informácie na splnenie požiadaviek na zverejnenie, 

uvedených v tejto prílohe; 
b) správu rovnakého audítora, ktorý vykonal audit RÚZ (FVPO) prostred-

níctvom dohodnutých postupov požadovaných SFZ, týkajúcu sa úplnosti 
a správnosti prepracovanej RÚZ (FVPO). 

 

B – Súvaha  
Doplnená bola položka „Rezervy z precenenia“ 
Bod 3 bol zrušený. 
 

C – Výkaz ziskov a strát 
Príjmy 
vi) Granty a dotácie zo SFZ a štátnych a samosprávnych orgánov. 
Registrácia hráčov 
xv) Amortizácia a odpisy registrácie / vlastníctva hráčov; 
xvii) Ostatné príjmy a výdavky z transferov. 

 

V prílohe 2 prišlo, podľa znenia licenčnej smernice UEFA 2022, 

k úprave a doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch. 

 

 

 

 

 

 

 

V prípade vykazovania zaradiť do „ostatné rezervy“ v DFI, resp. 

bude upresnené po aktualizácii tlačív pre nový licenčný cyklus. 
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PRÍLOHY Poznámky a vysvetlenia  
 

D – Výkaz cash-flow 
Cash-flow z investičných činností 
Účtovná jednotka predkladajúca RÚZ (FVPO) musí samostatne vykazovať každú 
hlavnú kategóriu hrubých peňažných príjmov a hrubých peňažných platieb 
z investičných činností. 
 

E – Poznámky k finančným výkazom 
1.D – Založené výnosy a aktíva 
Účtovná jednotka predkladajúca RÚZ (FVPO) musí zverejniť: 
i. existenciu a výšku obmedzení vlastníctva majetku, nehnuteľností, strojov a 

zariadení (napr. štadión, tréningové zariadenia), založených ako záruka za 
záväzky alebo podmienené záväzky (zriadené záložné právo alebo obmedzené 
nakladanie s majetkom); 

ii. existenciu a účtovnú hodnotu nehmotného majetku, ktorého vlastníctvo je 
obmedzené a účtovnú hodnotu nehmotného majetku (napr. vlastníctvo hráčov), 
založeného ako záruka za záväzky alebo podmienené záväzky (zriadené 
záložné právo alebo obmedzené nakladanie s majetkom); 

iii. existenciu a účtovnú hodnotu finančného majetku a sumu budúcich príjmov 
(napr. pohľadávky a budúce príjmy z predaja hráčov, príjmy zo súťaží, predaja 
permanentiek a iných súvisiacich príjmov, vysielacích práv a sponzorstva), 
založených ako záruka za záväzky alebo podmienené záväzky (zriadené 
záložné právo alebo obmedzené nakladanie s majetkom). 

1.H – Vlastné imanie a rezervy 
i. bez zmeny; 
ii. rezervy z precenenia 

ak je majetok, štadión, zariadenia a/alebo nehmotný majetok uvedený v pre- 
cenených sumách, musí byť zverejnená zmena za vykazovacie obdobie a 
obmedzenia, týkajúce sa rozdelenia zostatku akcionárom; 

iii. zverejnené musia byť akékoľvek iné rezervy, ktoré nie sú obsiahnuté v rezer-
vách z precenenia, vrátane akýchkoľvek zmien za vykazovacie obdobie a 
akýchkoľvek obmedzení, týkajúcich sa rozdelenia zostatku akcionárom. 

1.J – Transakcie so spriaznenými osobami 
Tieto transakcie znamenajú prevod zdrojov, služieb alebo záväzkov medzi spria-
znenými osobami bez ohľadu na to, či bola účtovaná cena. Transakcia so 
spriaznenou osobou sa mohla / nemusela uskutočniť v reálnej hodnote. 

 

 

V prílohe 2 prišlo, podľa znenia licenčnej smernice UEFA 2022, 

k úprave a doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch. 
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PRÍLOHY Poznámky a vysvetlenia  
 

1.K – Podmienené záväzky 
Pre každú kategóriu podmieneného záväzku musí účtovná jednotka predkladajúca 
RÚZ (FVPO) zverejniť stručný popis povahy podmieneného záväzku k dátumu 
zostavenia RÚZ (FVPO) a ak je to možné: Odseky i) až iii) – bez zmien.  
1.M – Iné informácie 
ii) Čiastkové vlastníctvo hráčov – odstránené 
 

Ak boli predložené FVPO, poznámky k nim musia obsahovať rovnaké položky, ako 
poznámky k RÚZ. 
 

F – Identifikačná tabuľka hráčov (ITH) 
2. ITH musí byť predložená  audítorovi, ktorý musí zosúladiť údaje v nej s prísluš-

nými údajmi v súvahe a výkaze ziskov a strát predloženej RÚZ (FVPO). ITH 
však nemusí byť súčasťou predloženej RÚZ (FVPO).  

iv.  

 

V prílohe 2 prišlo, podľa znenia licenčnej smernice UEFA 2022, 

k úprave a doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch.  

  
 

 

Príloha 3      Účtovné požiadavky na prípravu finančných výkazov 
A – Zásady 
1. Finančné výkazy, definované v článkoch 71 a 73, musia vychádzať z účtovných 

štandardov požadovaných platnou slovenskou legislatívou pre akciové spoloč-
nosti, a to buď platným rámcom slovenského finančného výkazníctva, medzi-
národnými štandardmi finančného výkazníctva (ďalej len IFRS) alebo IFRS pre 
malé a stredné účtovné jednotky. 

5. Ak predložená RÚZ (FVPO) nie je v súlade s účtovnými požiadavkami uvede-
nými v tejto prílohe, musí žiadateľ o licenciu predložiť aj: 
a) prepracovanú RÚZ (FVPO), ktorá spĺňa účtovné požiadavky uvedené v tejto 

prílohe, zahŕňajúcu rovnaké obdobie, vrátane porovnávacích údajov za bez-
prostredne predchádzajúce účtovné obdobie; 

b) vyhlásenie štatutára žiadateľa o licenciu, že prepracovaná RÚZ (FVPO) je 
úplná, správna a v súlade s požiadavkami tejto smernice; 

c) správu rovnakého audítora, ktorý vykonal audit RÚZ (FVPO) prostred-
níctvom dohodnutých postupov požadovaných SFZ, potvrdzujúcu úplnosť a 
správnosť prepracovanej RÚZ (FVPO). 

6. Prepracovaná RÚZ (FVPO) musí obsahovať: 
a) prepracovanú súvahu ku koncu účtovného obdobia; 
b) prepracovaný výkaz ziskov a strát za dané účtovné obdobie; 
c) prepracovaný výkaz zmien vlastného imania (ak nie je súčasťou poznámok); 

 

V prílohe 3 prišlo, podľa znenia licenčnej smernice UEFA 2022, 

k úprave a doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch.  
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PRÍLOHY Poznámky a vysvetlenia  
 

 

d) poznámky, obsahujúce súhrn významných účtovných zásad, iné vysvetľu-
júce poznámky a poznámky, ktorými sa zosúlaďuje súvaha a výkaz ziskov 
a strát prepracovanej RÚZ (FVPO) s predloženou RÚZ (FVPO). 

 

C – Účtovné požiadavky pri trvalých transferoch (prestupoch) hráčov 
1. Získanie (registrácia) hráča musí byť zaúčtované vo finančných výkazoch klubu, 

keď sú splnené všetky dôležité podmienky pre vykonanie prestupu, t. j. je bez-
podmienečný a existuje právne záväzná zmluva medzi klubmi a medzi nado-
búdajúcim klubom a hráčom. 

3.  Žiadateľ o licenciu, ktorý kapitalizuje náklady na získanie hráča ako nehmotný 
majetok, musí uplatniť minimálne účtovné požiadavky, opísané v bode 4 nižšie. 
Žiadateľ o licenciu, ak to umožňujú platné účtovné predpisy, môže použiť 
metódu príjmov a výdavkov, miesto toho, aby ich kapitalizoval. 

5. Zisk / strata pri ukončení registrácie hráča v klube sa musí vypočítať bez akých-
koľvek zaplatených, príp. splatných súm, ktoré priamo súvisia s ukončením 
registrácie hráča v klube, vrátane: 
a) podmienenej kompenzácie za prestup za sumy, ktoré sa stali splatnými pri 

disponovaní hráčom (napr. poplatok za predaj splatný inému klubu); 
b) akýchkoľvek iných priamo pripísateľných súm, zaplatených alebo splatných 

inej strane, ako je iný futbalový klub, sprostredkovateľ alebo SFZ / ÚLK. 
6. Žiadateľ o licenciu musí v súvislosti s trvalým prestupom hráča medzi klubmi, 

ktoré sú spriaznenými osobami, uplatniť tieto účtovné úpravy: 
a) Klub, ktorý získal hráča, musí vypočítať náklady na jeho získanie – pre 

výpočet amortizácie za vykazovacie obdobie (pre kluby používajúce metódu 
kapitalizácie / amortizácie účtovania registrácie hráčov) alebo pre náklady 
na registráciu hráča (pre kluby využívajúce metódu príjmov a výdavkov) – 
použitím vyššej z týchto súm: 
i. skutočné náklady na získanie hráča; 
ii. historické náklady na získanie hráča vo finančných výkazoch klubu, ktorý 

ho predal. 
Ak je vyrátaná amortizácia vyššia ako zaznamenaná amortizácia alebo 
vyrátané náklady na registráciu hráča sú vyššie, ako zaznamenané náklady 
na jeho registráciu, potom sa musí vykonať adekvátna úprava, aby sa roz-
diel vykázal v prepracovaných finančných výkazoch. 

b) Klub, ktorý predal hráča, musí vyčísliť výnos z jeho registrácie – pre výpočet 
 

 

V prílohe 3 prišlo, podľa znenia licenčnej smernice UEFA 2022, 

k úprave a doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch.  
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zisku z registrácie hráča (pre kluby využívajúce metódu kapitalizácie / 
amortizácie účtovania registrácií hráčov), resp. príjem z registrácie hráča 
(pre kluby, ktoré účtujú metódou príjmov a výdavkov) – použitím nižšej           
z týchto súm: 
i. skutočný výnos z predaja; 
ii. čistá účtovná hodnota nákladov na registráciu hráča v jeho finančných 

výkazoch. 
Ak je vyrátaný zisk z predaja nižší ako zaznamenaný zisk z predaja alebo 
vyrátaný príjem z registrácie hráča je nižší ako zaznamenaný príjem z jeho 
registrácie, potom je potrebné vykonať primeranú úpravu tak, aby sa rozdiel 
vykázal v prepracovaných finančných výkazoch. 

7. Vyššie uvedené účtovné požiadavky platia analogicky pre všetkých ostatných 
zamestnancov žiadateľa o licenciu, napr. hlavného trénera a relizáciu príjmov / 
nákladov alebo podobných platieb inému klubu.  

 

D – Účtovné požiadavky na dočasné transfery (hosťovania) hráčov 
Body 1 – 6 bez významnej zmeny. 
7. Žiadateľ o licenciu musí v súvislosti s hosťovaním hráča medzi klubmi, ktoré sú 

spriaznenými osobami, uplatniť tieto účtovné úpravy: 
a) Klub, v ktorom hráč hosťuje, musí vypočítať náklady na jeho získanie za        

vykazovacie obdobie použitím vyššej z týchto súm: 
i. skutočné náklady za vykazovacie obdobie; 
ii. celková suma amortizácie v súvislosti s registráciou hráča a výdavkami na 

jeho zamestnanecké výhody v období hosťovania, ako je zaznamenaná 
vo finančných výkazoch klubu, ktorý uvoľnil hráča na hosťovanie. 

Ak je vyrátaný náklad vyšší ako zaúčtovaný náklad, potom sa musí vykonať 
primeraná úprava, aby sa rozdiel vykázal v prepracovanej účtovnej závierke. 

b) Klub, ktorý uvoľnil hráča na hosťovanie, musí vypočítať sumu príjmu za hrá-
ča za vykazovacie obdobie použitím nižšej z týchto súm: 

i. skutočný výnos za vykazovacie obdobie; 
ii. celková suma amortizácie v súvislosti s registráciou hráča a výdavkami na 

jeho zamestnanecké výhody v období hosťovania, ako je zaznamenaná 
vo finančných výkazoch klubu. 

Ak je vyrátaný príjem nižší ako zaznamenaný príjem, potom sa musí vykonať 
primeraná úprava, aby sa rozdiel vykázal v prepracovanej účtovnej závierke. 

 
 

 

V prílohe 3 prišlo, podľa znenia licenčnej smernice UEFA 2022, 

k úprave a doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch.  
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F – Účtovné požiadavky na špecifické druhy výnosov 
 

.4. Dary, granty a dotácie 

 

 

Do tejto kategórie výnosov / príjmov boli v celom textu bodu 4 

doplnené aj dary. 
 

Príloha 4      Pojem záväzok po lehote splatnosti 
2. Záväzky sa v zmysle znenia tejto smernice nepovažujú za omeškané, ak je 

žiadateľ o licenciu / držiteľ licencie (t. j. dlžník) schopný v požadovanom termíne, 
t. j. 31. marca, v súvislosti s článkami 75 až 78 preukázať, že: 
a) príslušná suma bola vyrovnaná, t. j. buď úplne zaplatená alebo prišlo ku 

vzájomnému započítaniu záväzkov a pohľadávok medzi veriteľom a 
dlžníkom; 

b) lehota na zaplatenie záväzku sa posunula (ďalej len ako odložené sumy), 
t. j. s veriteľom bola uzatvorená písomná dohoda o predĺžení lehoty na 
zaplatenie (ak veriteľ nepožaduje zaplatenie, neznamená to predĺženie 
lehoty na zaplatenie); 

c) príslušná suma je predmetom súdneho alebo iného konania (ďalej len ako 
sporné sumy); 

d) čaká sa na vyrovnanie príslušného záväzku (ďalej len ako nevybavené 
sumy), čo znamená: 
i. dlžník písomne požiadal príslušný orgán, v súlade s platnými právnymi 

predpismi SR o predĺženie lehoty na úhradu záväzkov voči sociálnym / 
daňovým inštitúciám a orgánom (v zmysle článku 77 tejto smernice) a 
príslušný orgán písomne potvrdil, že túto žiadosť do 31. marca prijal a 
akceptoval. 

 

 

V prílohe 4 prišlo, podľa znenia licenčnej smernice UEFA 2022, 

k úprave a doplneniu textov vo vľavo uvedených bodoch.  

  
 

 

Príloha 5      Preverovacie postupy vykonávané SFZ 
A – Zásady 
3. Postupy a metódy kontroly plnenia požiadaviek finančných licenčných kritérií 

zahŕňajú špecifické kroky preverenia nezávislým audítorom a/alebo SFZ, ako je 
uvedené nižšie. 

F – Preverenie finančných informácií do budúcnosti (FIB) 
1. Vo vzťahu k FIB SFZ posudzuje, či žiadateľ o licenciu preukazuje alebo nepre-

ukazuje stav definovaný v čl. 79. Ak je žiadateľ o licenciu povinný predložiť FIB, 
musí audítor žiadateľa o licenciu vykonať ich preverenie a posúdenie, v súlade 
s ISRS 4400. SFZ následne posúdi správu audítora, aby sa uistil, že audítor 
vykonal postupy hodnotenia opísané v bode 2 nižšie. 

 

Preverenie auditovanej RÚZ (FVPO), dokumentácie žiadateľa o 

licenciu k záväzkom po lehote splatnosti podľa článkov 75 až 78 

a finančných informácií do budúcnosti (čl. 79), bude vo väčšom 

rozsahu vykonávať audítor žiadateľa o licenciu, vrátane 

potvrdenia, že stav záväzkov podľa čl. 75/6, 76/8 a 77/5 

zodpovedá údajom, uvádzaným žiadateľom o licenciu v predlo-

ženej auditovanej RÚZ (FVPO).      

 
 

 


