
 

 

KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM SFZ 

Usmernenie k „pravidlu trojročného členstva“ 

         

 

Vyšetrovacej komore orgánu UEFA pre finančnú kontrolu klubov (ďalej len CFCB-IC) bola 

udelená právomoc, aby konala ako rozhodovací orgán v súvislosti so žiadosťami o výnimku 

(podanými členskými asociáciami UEFA v mene ich klubov), ktoré sa týkajú plnenia „pravidla 

trojročného členstva“. 

Aby CFCB-IC mohol rozhodnúť o podanej žiadosti o výnimku (neuplatniteľnosť pravidla 

trojročného členstva), musí SFZ ako licenzor, vzhľadom na svoje povinnosti, ako aj povinnosti 

žiadateľa / držiteľa licencie v tejto súvislosti, menom futbalového klubu – žiadateľa / držiteľa 

licencie – takúto žiadosť podať, v termíne a formou oznámenou administratívou UEFA.   

A. Povinnosti žiadateľa / držiteľa licencie: 

 

Futbalový klub – žiadateľ o licenciu / držiteľ licencie je povinný bezodkladne písomne 
informovať SFZ o akýchkoľvek zmenách, ku ktorým prišlo počas ostatnej licenčnej sezóny             
v súvislosti s:  

• jeho právnou formou; 

• jeho právnou štruktúrou (vrátane zlúčenia s iným subjektom alebo prevodu futbalových aktivít 
na iný subjekt); 

• jeho identitou (sídlo klubu, názov, logo alebo klubové farby);  

• pričlenením k inému klubu;  

• jeho zmluvným vzťahom s registrovaným členom (ak bol podpísaný); 

• získaním ochrany pred svojimi veriteľmi; 

• jeho vlastníckymi právami a podielmi (vrátane ich prevodu do iného klubu);  

• akýmikoľvek ďalšími záležitosťami, ktoré majú vplyv na žiadateľa / držiteľa licencie.  
 

Termín podania žiadosti o výnimku z pravidla trojročného členstva je každoročne 31. marec, 
ktorý predchádza novej licenčnej sezóne.  
Povinnosťou žiadateľa / držiteľa licencie je v prípade vyššie uvedených zmien plne spolu-

pracovať so SFZ a administratívou UEFA a riadne predložiť všetky relevantné dokumenty 

(finančné výkazy, správy audítorov, zmluvy atď.), informovať príslušné orgány o všetkých 

dopadoch, ktoré by zmena mohla mať na žiadateľa o licenciu. SFZ musia byť poskytnuté všetky 

potrebné a úplné informácie o situácii. 

B. Povinnosti SFZ: 
 

Po informovaní (priamo žiadateľom / držiteľom licencie alebo z akéhokoľvek iného zdroja), má 
SFZ tieto povinnosti: 
  

• zistiť fakty vyžiadaním všetkých relevantných dokumentov na posúdenie prípadu; 
• v súlade so svojimi stanovami a ďalšími predpismi overiť, či nahlásená zmena predstavuje 

prerušenie členstva alebo zmluvného vzťahu (ak bol podpísaný);  
• písomne informovať administratívu UEFA ihneď po informovaní o zmene a najneskôr do 31. 

marca ktorý predchádza novej licenčnej sezóne;  
• poskytnúť UEFA informáciu o stave plnenia požiadavky trojročného členstva vo všetkých 

kluboch najvyššej súťaže mužov vyplnením balíka „Pravidlo trojročného členstva“ v systéme 
UEFA BOARD, do 1. februára, ktorý predchádza novej licenčnej sezóne; 

• SFZ môže uplatniť aj ustanovenia iných svojich predpisov a informovať UEFA o dôsledkoch 
prípadu na slovenskej úrovni. 
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Žiadosť o výnimku musí byť podaná, ak by zmena / zmeny mohli mať vplyv na tieto oblasti:  
 

• udelenie licencie; 

• integritu súťaží; 

• ochranu veriteľov; 

• identitu klubu; 

• športové kvalifikovanie sa klubu do klubových súťaží UEFA.  
 

V súlade s prílohou A smernice „UEFA Club Licensing & Financial Sustainability Regulations, 
Edition 2022“ musí žiadosť o výnimku podať SFZ v mene svojho členského klubu, ktorý musí 
potvrdiť faktickú presnosť všetkých dokumentov, zaslaných v jeho mene administratíve UEFA.  
 

UEFA si vyhradzuje právo vyžiadať si dodatočné informácie, týkajúce sa predmetnej 

zmeny / zmien a/alebo vykonať audit zhody s požiadavkami. 

 

Aktualizované: November 2022 
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