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PREAMBULA 

 
Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, podľa článku 7, ods. 3, písm. c), článku 18, 

ods. 2 a článku 51, ods. 2, písm. a) stanov Slovenského futbalového zväzu, schválil dňa 

6.12.2022 nasledovnú smernicu:    
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I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 Pôsobnosť smernice 

1. Táto smernica platí v súlade so smernicou “Regulations of the UEFA Women´s Champions 
League“, smernicou “UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women´s Champions 
League“, Edition 2022“ a článkom 18 stanov Slovenského futbalového zväzu (ďalej len SFZ). 

2. Táto smernica popisuje práva, povinnosti a zodpovednosť všetkých strán, zainteresovaných 
v klubovom licenčnom systéme SFZ a osobitne definuje: 
a) Minimálne požiadavky, ktoré musí splniť SFZ, aby mohol pôsobiť ako udeľovateľ licencií 

(ďalej len licenzor) pre svoje členské kluby, ako aj minimálne postupy, ktoré musí 
dodržiavať pri preverovaní plnenia požiadaviek licenčných kritérií klubmi; 

b) Žiadateľa o licenciu a licenciu, požadovanú pre vstup do UEFA Ligy majstrov žien; 
c) Minimálne licenčné kritériá v oblasti športovej, oblasti sociálnej zodpovednosti vo futbale, 

infraštruktúrnej, personálno-administratívnej, právnej a finančnej, ktoré musí futbalový 
klub splniť, aby mu bola udelená licencia, ako súčasť prijatia do UEFA Ligy majstrov žien. 

3. Práva a povinnosti orgánu UEFA pre finančnú kontrolu klubov (UEFA CFCB) uvádza 
smernica "UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women´s Champions League, 
Edition 2022" a smernica "Procedural rules governing the UEFA CFCB". 

 

Článok 2 Ciele 
 

Cieľom tejto smernice je najmä: 
 

• Podporovať a zlepšovať úroveň všetkých aspektov ženského futbalu na Slovensku,  
podporovať výchovu, prípravu a sociálne zabezpečenie mládežníckych hráčok v každom 
klube; 

• Podporovať účasť na futbale a prispievať k rozvoju ženského futbalu na Slovensku; 
• Napomôcť, aby slovenský ženský futbal mal adekvátnu úroveň riadenia a organizácie; 
• Upraviť športovú infraštruktúru klubov tak, aby hráčkam, divákom a zástupcom médií 

poskytovala dobre vybavené a bezpečné štadióny a zariadenia; 
• Chrániť integritu a hladký priebeh UEFA Ligy majstrov žien; 
• Chrániť identitu, históriu a historické dedičstvo každého klubu; 
• Podporovať spoluprácu SFZ s klubmi a umožniť rozvoj porovnávania klubov v oblasti 

športovej, infraštruktúrnej, personálno-administratívnej, právnej a finančnej, ako aj v oblasti 
sociálnej zodpovednosti vo futbale na Slovensku a v Európe; 

• Prijať a rozvíjať sociálnu zodpovednosť v slovenskom ženskom futbale; 
• Podporovať zdravý vzťah medzi klubmi a fanúšikmi a zvyšovať dostupnosť ženského 

futbalu na Slovensku. 
 

Článok 3 Slovník používaných pojmov 
 

Agent / sprostredkovateľ 
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá za odplatu alebo bezodplatne zastupuje hráčov a/alebo 
kluby pri rokovaniach s cieľom uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo s cieľom uzavretia zmluvy    
o prestupe. 
 

Audítor 
Nezávislý audítor alebo audítorská spoločnosť, konajúca v súlade s „Medzinárodným etickým 
kódexom profesionálnych účtovníkov“ (vrátane medzinárodných štandardov nezávislosti). 
 

Doplňujúce informácie 
Finančné informácie, ktoré musia byť predložené licenzorovi (SFZ) ako doplnenie účtovnej 
závierky, ak neboli splnené minimálne požiadavky na obsah finančných informácií (popisuje 
príloha 1 tejto smernice). 
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Doplňujúce informácie musia byť pripravené použitím rovnakých účtovných zásad a postupov, 
ako predložená účtovná závierka a musia byť získané zo zdrojov konzistentných so zdrojmi 
použitými na zostavenie účtovnej závierky. Údaje v doplňujúcich informáciách musia súhlasiť     
s príslušnými údajmi v účtovnej závierke alebo s nimi musia byť zosúladené. 
 

Držiteľ licencie 
Žiadateľ o licenciu, ktorému licenzor (SFZ) udelil licenciu. 
 

Kľúčový manažment 
Osoby s právomocou a zodpovednosťou za plánovanie, riadenie a priamu alebo nepriamu kon-  
trolu činností subjektu (napr. akýkoľvek riaditeľ – výkonný alebo iný). 
 

Licencia 
Certifikát udelený licenzorom (SFZ), potvrdzujúci splnenie všetkých minimálnych licenčných 
kritérií žiadateľom o licenciu, ako súčasť prijímacej procedúry pre vstup do UEFA Ligy majstrov 
žien. 
 

Licenčná sezóna 
Súťažný ročník, na ktorý žiadateľ o licenciu žiadal / bola mu udelená licencia. Začína sa dňom, 
nasledujúcim po termíne predloženia licenčných rozhodnutí licenzorom (SFZ) na UEFA a trvá 
do rovnakého dátumu nasledujúceho roka. 
 

Licenčné kritériá 
Požiadavky, rozdelené do šiestich kategórií, ktoré žiadateľ o licenciu musí pre udelenie licencie 
spĺňať. 
 

Licenčné rozhodnutia 
Dokument vo formáte určenom a oznámenom UEFA, predložený SFZ na UEFA, ktorý okrem 
iného obsahuje informácie o žiadateľoch o licenciu, ktorí prešli licenčným konaním a licenčnými 
orgánmi SFZ im bola udelená alebo neudelená licencia.  
 

Licenzor 
Členská asociácia UEFA (SFZ), ktorá riadi klubový licenčný systém, udeľuje licencie a vykonáva 
požadované úlohy, v súvislosti s monitorovacím procesom klubov. 
 

Správa 
Dobrovoľný alebo povinný proces, ktorý možno použiť ako alternatívu k likvidácii subjektu,  
známy ako prechod pod správu. Bežné riadenie činnosti subjektu v správe môže v mene 
veriteľov vykonávať správca. 
 

Štadión 
Miesto konania súťažného zápasu, vrátane okolitých nehnuteľností a zariadení (napr. bufety, 
kancelárie, zasadacie priestory, tlačové stredisko, recepcia a pod.). 
 

Tréningové  zariadenia 
Miesto (miesta), kde hráčky klubu pravidelne absolvujú futbalový tréning alebo sa vykonávajú 
činnosti a aktivity, zamerané na rozvoj mládeže. 
 

Udalosť alebo stav veľkého ekonomického významu 
Udalosť alebo stav, ktorý sa považuje za podstatný pre účtovnú závierku účtovnej jednotky / 
účtovných jednotiek a ktorý by si vyžadoval inú (nepriaznivejšiu) prezentáciu výsledkov, 
finančnej situácie a čistých aktív účtovnej jednotky / účtovných jednotiek, ak by k nemu došlo 
počas predchádzajúceho účtovného obdobia. 
 

Vykazovacie obdobie 
Obdobie finančného vykazovania účtovnej jednotky / účtovných jednotiek, končiace sa dňom, 
ku ktorému zostavuje/jú účtovnú závierku. 
 

Významná zmena 
Udalosť, ktorá sa považuje za podstatnú pre dokumentáciu, predloženú licenzorovi a ktorá by 
si vyžadovala inú prezentáciu, ak by k nej došlo pred jej predložením. 
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II. KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM 
 

Kapitola 1 – Udeľovateľ licencie (licenzor)  

 

Článok 4 Licenzor 
 

1. Licenzorom je SFZ, ktorý je členskou asociáciou UEFA a riadi klubový licenčný systém SFZ, 
ustanovuje licenčné orgány, definuje potrebné preverovacie postupy a preveruje 
dokumentáciu predloženú žiadateľmi o licenciu.          

2. SFZ počas licenčného konania zaručuje rovnaký prístup ku každému žiadateľovi o licenciu. 
3. SFZ žiadateľom o  licenciu zaručuje úplnú utajenosť a mlčanlivosť, v súvislosti so všetkými 

informáciami, ktoré predkladajú počas licenčného konania. 
4. SFZ rozhoduje, či boli splnené minimálne požiadavky každého licenčného kritéria, prípadne, 

aké ďalšie informácie sú ešte potrebné na udelenie licencie.    
5. Všetci členovia licenčných orgánov a licenčnej administratívy SFZ a aj všetky osoby, 

zainteresované do licenčného konania alebo menované SFZ, musia striktne dodržiavať 
požiadavky mlčanlivosti a nezávislosti definované v „Záväzku mlčanlivosti“ a „Vyhlásení o 
nezávislosti“, ktoré musia podpísať ešte pred začiatkom plnenia ich úloh v licenčnom konaní. 

6. SFZ ako licenzor musí byť každoročne certifikovaný podľa požiadaviek „UEFA Licenčného 
štandardu kvality“ nezávislým orgánom, schváleným UEFA.   

 

Článok 5 Licenčné orgány 

1. Licenčnými orgánmi SFZ sú: 
 Prvostupňový orgán licenčného konania; 

 Odvolací orgán licenčného konania. 

2. Licenčné orgány sú vzájomne nezávislé a pracujú v súlade s  ustanoveniami tejto smernice, 
stanov a ďalších predpisov SFZ. Ich činnosť podporuje licenčná administratíva SFZ. 

 

Článok 6 Prvostupňový orgán licenčného konania 

1. Prvostupňový orgán licenčného konania (ďalej len POLK) tvorí predseda, podpredseda 
a  dvaja ďalší členovia. Aspoň jeden člen POLK musí byť štatutárnym audítorom, 
s kvalifikáciou uznanou Slovenskou komorou audítorov a minimálne jeden člen advokátom, 
ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory a najmenej tri roky vykonáva advokátsku 
prax.  

2. POLK rozhoduje o udelení licencie futbalovému klubu – žiadateľovi o udelenie licencie, a  to 
na základe dokumentácie, predloženej v termínoch stanovených SFZ a podľa ustanovení 
tejto smernice. POLK rozhoduje aj o uložení sankcií, uvedených v článku 17 tejto smernice 
a o odobratí licencie, ktorú udelil. 

3. POLK prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov členov prítomných na jeho zasadnutí, pričom 
prítomní musia byť aspoň traja jeho členovia. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, 
rozhoduje hlas predsedu POLK. 

 

Článok 7 Odvolania voči rozhodnutiam POLK 

Odvolanie voči rozhodnutiu POLK môže podať: 
• Žiadateľ o licenciu, ktorý na základe jeho rozhodnutia neobdržal licenciu v prvostupňovom 

konaní; 

• Držiteľ licencie, ktorému bola na základe jeho rozhodnutia licencia odobratá; 

• Manažér klubového licenčného systému v mene SFZ. 

 

Článok 8 Odvolací orgán licenčného konania 

1. Odvolací orgán licenčného konania  (ďalej len OOLK) tvorí  predseda,  podpredseda a traja  
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ďalší členovia. OOLK rozhoduje výlučne o písomných odvolaniach, podaných v rámci 
licenčných konaní v podmienkach SFZ. Aspoň jeden člen OOLK musí byť štatutárnym 
audítorom, s kvalifikáciou uznanou Slovenskou komorou audítorov a minimálne jeden člen 
advokátom, ktorý je členom Slovenskej advokátskej komory a najmenej tri roky vykonáva 
advokátsku prax.  

2. OOLK vydáva konečné rozhodnutie o udelení, neudelení alebo odobratí licencie, pričom 
rozhoduje  na  základe  rozhodnutia  POLK  a všetkých dokladov, predložených odvoláva-
júcou sa stranou, a to v termínoch stanovených pre odvolacie konanie. Dokumentácia, 
predložená OOLK mimo týchto termínov, nesmie byť braná do úvahy. OOLK rozhoduje aj 
o uložení sankcií, uvedených v článku 17 tejto smernice. 

3. OOLK  prijíma  rozhodnutia väčšinou hlasov  členov  prítomných  na  jeho zasadnutí, pričom 
prítomní musia byť aspoň traja jeho členovia. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, 
rozhoduje hlas predsedu OOLK. 

 

Článok 9 Ďalšie požiadavky na členov licenčných orgánov 

1. Členovia oboch licenčných orgánov musia pri plnení svojich povinností konať nestranne 
a musia sa zdržať hlasovania v prípade akejkoľvek pochybnosti o ich nezávislosti voči 
žiadateľovi o licenciu alebo v prípade konfliktu záujmov. 

2. Nezávislosť člena licenčných orgánov SFZ nie je zaručená, ak on alebo člen jeho rodiny 
(rodič, manžel, manželka, súrodenec, dieťa) je členom, akcionárom, obchodným partnerom, 
sponzorom, konzultantom a pod. žiadateľa o licenciu. 

3. Členom licenčného orgánu SFZ nesmie byť funkcionár klubu, zaradeného v súťaži riadenej 
SFZ alebo Úniou ligových klubov (ďalej len ÚLK).  

4. Člen licenčného orgánu SFZ nesmie vykonávať funkciu v orgáne žiadateľa o licenciu / 
držiteľa licencie.  

5. Člen licenčného orgánu SFZ nesmie byť súčasne členom iného orgánu SFZ alebo ÚLK, ani 
ich zamestnancom alebo členom licenčnej administratívy SFZ.  

6. Člen licenčného orgánu SFZ nesmie byť členom výkonného výboru SFZ (ďalej len VV SFZ), 
Prezídia ÚLK, iného orgánu SFZ voleného konferenciou alebo VV SFZ, členom kontrolných 
orgánov SFZ a orgánov SFZ pre riešenie sporov. 

7. Výkon funkcie v licenčnom orgáne SFZ je nezlučiteľný s výkonom funkcie rozhodcu na 
rovnakom stupni riadenia futbalu a s výkonom funkcie pracovníka administratívy SFZ alebo 
ÚLK.  
 

Článok 10 Voľby členov licenčných orgánov 

1. Členovia licenčných orgánov sú do svojich funkcií volení v súlade s platnými predpismi SFZ 
(najmä stanovy SFZ), pričom:  

a) predsedov a podpredsedov licenčných orgánov volí volebná konferencia SFZ na obdobie 
štyroch rokov; 

b) členov licenčných orgánov volí VV SFZ na obdobie štyroch rokov. 
2. V prípade uvoľnenia miesta v licenčných orgánoch SFZ, musí o jeho obsadení na zostatok 

funkčného obdobia rozhodnúť konferencia alebo VV SFZ na svojom najbližšom zasadnutí. 
3. Členovia licenčných orgánov môžu byť do svojich funkcií opätovne zvolení. 

 

Článok 11 Licenčná administratíva  

Licenčnú administratívu SFZ (ďalej len LA) tvorí člen vrcholového manažmentu SFZ, manažér 
klubového licenčného systému SFZ, mediálny manažér klubového licenčného systému SFZ a 
licenčná komisia SFZ. 
LA zodpovedá najmä za: 
• zavedenie, chod a ďalší vývoj klubového licenčného systému SFZ; 

• monitorovanie, pomoc a poradenstvo držiteľom licencie počas súťažného ročníka; 
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• informovanie UEFA o  každej udalosti, ktorá nastala po udelení licencie a predstavuje 

významnú zmenu skôr predložených informácií, vrátane zmien právnej formy alebo právnej 

štruktúry skupiny (vrátane zmeny vlastníctva) alebo identity držiteľa licencie; 

• plnenie úlohy kontaktného centra pre kluby; 

• plnenie úlohy kontaktného centra pre výmenu skúseností s LA iných členských asociácií 

UEFA a samotnou UEFA; 

• poskytovanie potrebnej administratívnej podpory licenčným orgánom; 

• internú a externú komunikáciu všetkých záležitostí, týkajúcich sa klubového licenčného 

systému UEFA / SFZ. 

 

Článok 12 Člen vrcholového manažmentu SFZ  

Generálny sekretár SFZ je člen vrcholového manažmentu SFZ, zodpovedný za klubový licenčný 
systém, proces monitorovania klubov, ich včasnú implementáciu, efektívne fungovanie a 
dostatok zdrojov na ich ďalší rozvoj v podmienkach SFZ. 
 

Článok 13 Manažér klubového licenčného systému  

Manažér klubového licenčného systému SFZ (ďalej len LM) zodpovedá za každodenný chod 
LA SFZ. Musí byť profesionálnym zamestnancom SFZ, nemôže byť členom licenčných orgánov 
SFZ, ale môže byť členom licenčnej komisie SFZ (ďalej len LcK).     
LM najmä: 
• vytvára administratívne a iné potrebné podmienky pre plynulú činnosť klubového licenčného  

systému SFZ a LcK; 
• v spolupráci s LcK pripravuje licenčné konania, ich harmonogram, obsahujúci dôležité 

termíny a dokumentáciu licenčných konaní, ktoré distribuuje žiadateľom o licenciu; 
• na  základe  správ odborníkov LcK pre licenčné kritériá a ďalších preverujúcich osôb pripra-

vuje podkladovú správu s návrhmi na udelenie, neudelenie alebo odobratie licencie 
a predkladá ju licenčným orgánom SFZ; 

• riadi sa  svojou pracovnou náplňou, touto smernicou  a ustanoveniami niektorých ďalších 
predpisov SFZ.  

 

Článok 14 Mediálny manažér  

V spolupráci s LM zodpovedá a riadi internú a externú komunikáciu záležitostí, týkajúcich sa 
klubového licenčného systému UEFA / SFZ a procesu udeľovania licencií, vrátane komuniko-
vania rozhodnutí licenčných orgánov SFZ. 

 
Článok 15 Licenčná komisia  

1. LcK SFZ tvorí predseda, tajomník a 10 členov, z ktorých každý je kvalifikovaným odborníkom 
na jednu oblasť licenčných kritérií. Každá oblasť licenčných kritérií musí mať minimálne 
jedného svojho odborníka. 

2. Odborník pre finančné licenčné kritériá musí: 
• mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru; alebo 
• byť kvalifikovaný účtovník, s kvalifikáciou uznanou Slovenskou komorou certifikovaných 

účtovníkov; alebo 
• mať minimálne 5-ročnú prax v účtovníctve alebo auditovaní.     

3. LcK najmä: 
• vytvára administratívne a iné potrebné podmienky pre chod a činnosť klubového 

licenčného systému SFZ a licenčných orgánov SFZ; 
• pripravuje licenčné konania a ich dokumentáciu; 
• preveruje  licenčnú  dokumentáciu,  predkladanú  v  stanovených  termínoch  žiadateľmi o 

licenciu z  pohľadu plnenia  požiadaviek licenčných kritérií  a pripravuje hodnotiace správy 
o výsledkoch preverovania pre manažéra klubového licenčného systému; 
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• vo svojej činnosti sa riadi najmä stanovami SFZ, vlastným štatútom, touto  smernicou 
a ustanoveniami niektorých ďalších predpisov SFZ. 

4. Predsedu LcK volí a členov LcK ustanovuje VV SFZ na obdobie štyroch rokov.  
 

Článok 16 Procedurálne pravidlá pre činnosť a rozhodovanie licenčných orgánov  

Licenčné orgány SFZ (ďalej len LO) musia konať a  rozhodovať v súlade s  nasledovnými 
procedurálnymi pravidlami: 
1. Každému žiadateľovi o licenciu sú v rámci licenčného konania garantované základné práva, 

ako rovnaký prístup, rovnaké podmienky a právo na vypočutie. 
2. Všetkým žiadateľom o licenciu je garantovaný princíp rovnakých termínov. Lehota trvá do 

polnoci stanoveného termínu. Ak tento vychádza na víkend, štátny sviatok alebo deň pracov-
ného pokoja, lehota trvá do polnoci prvého nasledujúceho pracovného dňa. 

3. Každý LO môže prizvať žiadateľa / držiteľa licencie na vypočutie. Avšak len osoby, uvedené 
v „Zozname oprávnených osôb“, ktorý je súčasťou licenčnej dokumentácie, predkladanej 
žiadateľom o licenciu, majú právo zastupovať klub počas licenčného konania, prípadne byť 
vypočuté LO. Prizvanie ďalších osôb na zasadnutie LO je výhradné právo jeho predsedu. 

4. Zasadnutie LO je neverejné a môže byť nahrávané technickým zariadením (audio, video); 
5. Dôkazné bremeno je na strane žiadateľa o licenciu / držiteľa licencie.   
6. Rozhodnutia oboch LO musia: 

» byť vystavené v písomnej forme; 
» v prípade neudelenia alebo odobratia licencie obsahovať zdôvodnenie rozhodnutia;  
» uvádzať dátum a miesto zasadnutia LO;  
» uvádzať mená zúčastnených strán a mená ich zástupcov; 
» uvádzať mená všetkých členov LO, ktorí prijali rozhodnutie; 
» obsahovať podpis predsedu LO (riadiaceho zasadnutia); 
» v prípade  neudelenia  alebo  odbratia  licenie  obsahovať  poučenie  o  možnosti  podať 
   odvolanie; 
» byť zaslané LA UEFA do 7 dní odo dňa zasadnutia LO. 

7. Typ dokumentov, požadovaných k licenčnému alebo odvolaciemu konaniu, je uvedený 
v dokumentácii, zaslanej  žiadateľom o licenciu. Žiadateľ o licenciu / držiteľ licencie môže byť 
vyzvaný predložiť akýkoľvek relevantný dokument, ktorý vlastní. 

8. Licenčné konanie je pre všetkých žiadateľov o licenciu bezplatné. 
9. Náklady, týkajúce sa prípravy požadovanej dokumentácie, jej zaslania, vykonania auditu 

ročnej účtovnej závierky, ako aj ostatné súvisiace náklady, znáša výlučne žiadateľ o licenciu. 
10. Miestom rokovania LO je spravidla sídlo SFZ. Berúc do úvahy potreby žiadateľov o licenciu 

/ držiteľov licencie, povahu rokovania alebo iné skutočnosti, môžu LO rokovať aj na inom 
mieste na území Slovenskej republiky. 

11. Oficiálnym jazykom licenčného konania je slovenský jazyk. SFZ môže od žiadateľov 
o licenciu / držiteľov licencie žiadať úradný preklad dokumentov, a to na ich náklady.  

12. V prípade porušenia platnej slovenskej legislatívy, vyššie uvedených procedurálnych 
pravidiel, nespokojnosti s prácou LA alebo LO a pod., má žiadateľ o licenciu / držiteľ licencie 
právo podať písomnú sťažnosť generálnemu sekretárovi SFZ, ktorý je povinný takúto 
sťažnosť prešetriť a do 15 dní od jej doručenia písomne informovať sťažovateľa o výsledku.  

 

Článok 17 Disciplinárne sankcie za porušenie ustanovení tejto smernice  

V záujme garantovania primeraného procesu preverovania a udeľovania licencií, SFZ: 
1. Vytvoril nasledujúci katalóg sankcií, v rámci ktorého môže žiadateľov o licenciu / držiteľov 

licencie a jednotlivcov sankcionovať: 
 upozornením;    

 pokarhaním;       

 peňažnou pokutou vo výške stanovenej disciplinárnym  poriadkom SFZ, a to až: 

10 000 eur jednotlivcom (fyzickým osobám); 
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50 000 eur futbalovým klubom (právnickým osobám). 

Tieto sankcie sa aplikujú za nesplnenie požiadaviek licenčných kritérií, uvedených v článku 
24, ods. 2 tejto smernice.  
Je na rozhodnutí POLK (článok 6) a v prípade riešenia odvolaní na OOLK (článok 8), 
stanoviť v zmysle tohto katalógu disciplinárnu sankciu voči žiadateľom o licenciu / držiteľom 
licencie alebo jednotlivcom za nesplnenie požiadaviek licenčných kritérií, uvedených 
v článku 24, ods. 2 tejto smernice. 

2. Za všetky ostatné  porušenia tejto smernice, iné, ako sú uvedené v ods. 1 (napr. predloženie 
nepravdivých informácií, nedodržanie termínov a pod.), budú žiadatelia o licenciu / držitelia 
licencie a jednotlivci sankcionovaní podľa ustanovení disciplinárneho poriadku SFZ.  

 

Článok 18 Udeľovanie výnimiek  

1. SFZ nie je oprávnený udeliť žiadnu výnimku z plnenia požiadaviek tejto smernice pre vstup 
do UEFA Ligy majstrov žien (napr. pravidlo trojročného členstva). 

2. Takúto výnimku, v rámci obmedzení uvedených v prílohe A smernice “UEFA Club Licensing 
and Financial Sustainability Regulations“, Edition 2022“, môže udeliť výlučne UEFA. 

 

Kapitola 2 – Žiadateľ o licenciu a licencia  
 

Článok 19 Žiadateľ o licenciu, jeho povinnosti a pravidlo trojročného členstva   

1. Žiadateľom o licenciu môže byť iba futbalový klub, t. j. právny subjekt, plne zodpovedný za 
jeho A-družstvo žien, zúčastňujúce sa slovenských a/alebo medzinárodných klubových 
futbalových súťaží. 

2. Žiadateľ o licenciu musí byť riadnym členom SFZ, pričom jeho členstvo musí do začiatku 
licenčnej sezóny, na ktorú žiada udelenie licencie, trvať najmenej 3 (tri) po sebe idúce sezóny. 
Okrem toho, musí žiadateľ o licenciu štartovať v oficiálnych súťažiach aspoň 3 (tri) po sebe 
idúce sezóny (pravidlo trojročného členstva). 

3. Akákoľvek zmena právnej formy, právnej štruktúry skupiny (vrátane zlúčenia sa s iným 
subjektom alebo prevodom futbalových činností na iný subjekt) alebo identity žiadateľa o 
licenciu (vrátane zmeny sídla, názvu, klubových farieb), musí byť oznámená UEFA a SFZ 
ešte pred začiatkom licenčného konania. 

4. Akákoľvek zmena, opísaná v ods. 3 vyššie, ku ktorej došlo počas troch sezón pred začiatkom 
licenčnej sezóny, na ktorú žiadateľ o licenciu žiada udelenie licencie, na úkor integrity súťaže, 
uľahčenia si kvalifikovania sa do súťaže alebo získania licencie, je považovaná za prerušenie 
členstva v SFZ, v zmysle znenia tohto bodu.* 

5. Len žiadateľ o licenciu, ako je definovaný v ods. 1 a 2 tohto článku, môže žiadať o licenciu 
a získať ju. O licenciu nemôže žiadať a ani nemôže byť udelená fyzickej osobe alebo klubu 
v likvidácii.  

6. Žiadateľ o licenciu musí SFZ poskytnúť: 
a) všetky potrebné informácie a relevantné dokumenty na úplné preukázanie splnenia 

všetkých licenčných povinností a  tiež všetky ďalšie dokumenty, relevantné pre rozhodo- 
vanie LO; 

b) všetky potrebné informácie o subjekte(och), v súvislosti s ktorým(i) musí byť poskytnutá 
informácia o jeho/ich oblasti športovej, oblasti sociálnej zodpovednosti vo futbale,  infra-
štruktúrnej, personálno-administratívnej, právnej a finančnej. 

7. Žiadateľ o licenciu zodpovedá tiež za to, že SFZ bezodkladne oznámi akúkoľvek udalosť, 
ktorá nastala po termíne predloženia licenčnej dokumentácie a predstavuje významnú zmenu 
skôr predložených informácií (vrátane zmeny právnej formy, právnej štruktúry skupiny, 
vlastníctva alebo identity). 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Pokiaľ ide o účasť v UEFA Lige majstrov žien, výnimku z pravidla trojročného členstva môže udeliť 

výlučne UEFA. Podrobnosti popisuje príloha A smernice “UEFA Club Licensing and Financial 
Sustainability Regulations“, Edition 2022“   
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8. Žiadateľ o licenciu musí svoje domáce stretnutia v UEFA Lige majstrov žien hrať len na území 
Slovenskej republiky. 

 

Článok 20 Licencia   

1. Klub, ktorý sa dosiahnutým športovým výsledkom kvalifikoval do UEFA Ligy majstrov žien, 
musí pre štart v tejto súťaži získať licenciu, udeľovanú SFZ podľa ustanovení tejto smernice 
(s výnimkou použitia článku 21). Vydanie licencie je len jedno z prístupových kritérií pre vstup 
do UEFA Ligy majstrov žien a konečné rozhodnutie o zaradení držiteľa licencie do klubových 
súťaží UEFA prijíma výlučne UEFA. 

2. SFZ vyzýva futbalové kluby, ktorých sa to týka, aby písomne požiadali o udelenie licencie. 
Každý žiadateľ o licenciu musí v stanovenom termíne SFZ zaslať písomnú prihlášku. 

3. Licencia musí byť vydaná v súlade s  ustanoveniami tejto smernice a jej vydanie potvrdzuje, 
že žiadateľ o udelenie licencie v stanovenom termíne splnil všetky minimálne požiadavky 
všetkých licenčných kritérií, uvedených v tejto smernici.  

4. Licencia je neprenosná a jej platnosť zaniká – bez predchádzajúceho upozornenia – na konci 
licenčnej sezóny, na ktorú bola vydaná. 

5. Príslušný licenčný orgán SFZ je oprávnený odobrať udelenú licenciu, ak držiteľ licencie: 
a) nespĺňa niektorú z podmienok na jej vydanie; alebo 
b) poruší niektorú zo svojich povinností, ktoré má podľa znenia tejto smernice. 

6. Pred prípadným zahájením konania o odňatí licencie pre štart v UEFA Lige majstrov žien, 
musí SFZ o tejto skutočnosti informovať UEFA. 

 

Článok 21 Osobitné povolenie pre štart v UEFA Lige majstrov žien   

1. Ak sa klub dosiahnutým športovým výsledkom kvalifikuje do UEFA Ligy majstrov žien, ale 
neprešiel žiadnym licenčným konaním alebo prešiel licenčným konaním, ktoré nezodpovedá 
licenčnému konaniu pre kluby I. ligy žien na vstup do UEFA Ligy majstrov žien, môže SFZ – 
v mene takéhoto klubu – požiadať UEFA o mimoriadne použitie klubového licenčného 
systému, v súlade prílohou D smernice “UEFA Club Licensing and Financial Sustainability 
Regulations“, Edition 2022“  

2. Na základe takejto žiadosti môže UEFA udeliť klubu osobitné povolenie pre štart v UEFA  
Lige majstrov žien, v súlade s jej platnými súťažnými predpismi. Takáto mimoriadna žiadosť 
sa vzťahuje len na konkrétny klub a na príslušnú licenčnú sezónu. 
 

Kapitola 3 – Licenčné konanie  
 

Článok 22 Definícia   

1. Licenčné konanie je proces preverenia splnenia požiadaviek všetkých licenčných kritérií, 
definovaných v tejto smernici a proces riadeného vydávania licencií žiadateľom o licenciu. 

2. Licenčné konanie začína dňom distribúcie licenčných dokumentov žiadateľom o licenciu 
(najneskôr 30. novembra pred začiatkom licenčnej sezóny) a končí v termíne oznámenom 
UEFA (spravidla 31. mája pred začiatkom licenčnej sezóny), pričom oba licenčné orgány SFZ 
musia predložiť svoje konečné rozhodnutia UEFA už do siedmich dní po ich zasadnutiach. 

3. Proces licenčného konania, definovaný SFZ, je každoročne auditovaný a certifikovaný, podľa 
požiadaviek „UEFA Licenčného štandardu kvality“, nezávislým orgánom schváleným UEFA. 

4. Postupy preverovania určuje SFZ, okrem tých, ktoré sa používajú na preverenie splnenia 
požiadaviek finančných licenčných kritérií, pri ktorých sa musia dodržať špecifické postupy 
preverovania, ktoré sú opísané v prílohe 3 tejto smernice. 
 

Článok 23 Priebeh licenčného konania   

1. LA SFZ, pod vedením LM, pripraví dokumentáciu licenčného konania na nadchádzajúcu 
licenčnú sezónu, ktorá obsahuje túto smernicu, harmonogram licenčného konania, súbor 
licenčných kritérií, formuláre, pokyny a pod. 
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2. Najneskôr 30. novembra SFZ vyzve všetky zainteresované kluby na zaslanie písomnej 
prihlášky do licenčného konania a LA im rozošle pripravenú licenčnú dokumentáciu. 

3. Žiadatelia o licenciu najneskôr 15. decembra zašlú SFZ prihlášku do licenčného konania, 
vrátane podpísanej „Zmluvy o mlčanlivosti“ ohľadne všetkých informácií, poskytnutých            
v licenčnom konaní. 

4. Žiadatelia o licenciu pripravujú podklady a priebežne ich vkladajú (okrem dokladov, 
týkajúcich sa záväzkov po lehote splatnosti) do elektronického licenčného modulu SFZ 
(ďalej len ELM), v termíne určenom SFZ (najneskôr 15. marca). Doklady, týkajúce sa 
záväzkov po lehote splatnosti musia byť vložené do ELM najneskôr 1. apríla. 

5. LA skontroluje, či sú dokumenty, vložené žiadateľmi o licenciu do ELM kompletné a či boli 
vložené v stanovenom termíne. 

6. Ak sú dokumenty kompletné a vložené do ELM v stanovenom termíne, LA ich postúpi 
určeným odborníkom LcK so zodpovednosťou za danú oblasť na preskúmanie. 

7. Žiadatelia o licenciu prostredníctvom ELM predložia doklady k záväzkom po lehote 
splatnosti (1. apríla). LA ich kontroluje a prideľuje príslušným finančným expertom. 

8. Odborníci pre licenčné kritériá preverujú dokumenty v ELM, kontrolujú splnenie všetkých 
licenčných kritérií a v dohodnutom termíne podajú správu LM, alebo našli oblasti, ktoré 
vyžadujú od žiadateľa o licenciu ďalšie informácie. 

9. LM overuje úplnosť správ odborníkov a ich stanoviská. 
10. LM posudzuje žiadateľov o licenciu. Tiež môže identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie 

preskúmanie. 
11. Ak LM neidentifikuje žiadnu oblasť, ktorá si vyžaduje ďalšie preskúmanie, v dohodnutom 

termíne vypracuje správu pre POLK. 
12. Žiadatelia o licenciu do ELM vložia „písomné vyhlásenie predchádzajúce rozhodnutiu 

o udelení licencie (článok 59). Túto skutočnosť musí potvrdiť aj správa LM pre POLK. Podľa 
výsledkov preverenia, bude správa obsahovať odporúčanie udeliť alebo neudeliť licenciu. 

13. POLK v dohodnutom termíne obdrží správu LM a preverí ju. V prípade potreby požiada LM 
o ďalšie vysvetlenia alebo dokumenty a rozhodne, či licenciu udelí alebo nie. 

14. Po dôkladnom preštudovaní dokumentácie žiadateľa o licenciu a správy LM, POLK udeľuje 
licenciu. Vydanie licencie je podmienené tým, že žiadateľ o licenciu splnil všetky minimálne 
licenčné kritériá, uvedené v tejto smernici. Vydaná licencia môže, ale nemusí, bližšie 
uvádzať oblasti, ktorým má držiteľ licencie v blízkej budúcnosti venovať pozornosť. 

15. LM písomne informuje kluby a zasiela im vydané licencie. Ak bolo udelenie licencie 
zamietnuté, klub je oboznámený s dôvodmi zamietnutia a lehotou na podanie odvolania 
(pozri tiež komentáre a vysvetlenia ďalej). 

16. V termíne a spôsobom oznámeným UEFA (do 7 dní po zasadnutí každého licenčného 
orgánu), LM oznamuje UEFA licenčné rozhodnutia SFZ pre príslušnú licenčnú sezónu. 

 

Poznámky a vysvetlenia k priebehu licenčného konania:                    

Ku kroku 5:                          
Ak dokumentácia nie je kompletná, LM písomne vyzve všetky kluby, ktorých sa týka, na 
doplnenie chýbajúcej a/alebo nahradenie nevyhovujúcej dokumentácie, v termíne stanovenom 
LcK pre prebiehajúce licenčné konanie.   

Ku krokom 8 a 9:    

• Ak preverujúci odborník zistí oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie informácie, kontaktuje žiadateľa 
o licenciu, ujasní  si  s  ním  všetky problémy a dohodne následné úkony, ktoré je vo veci ešte 
potrebné vykonať; 

• Ak LM identifikuje oblasti, vyžadujúce ďalšie skúmanie (nesúlad s určitým kritériom, chyby, 
nedostatok informácií a pod.), kontaktuje žiadateľa o licenciu, aby s ním prediskutoval 
problémové oblasti. Môže si vyžiadať doplňujúce vysvetlenia a materiály alebo sa môže 
rozhodnúť vykonať kontrolnú návštevu u žiadateľa o licenciu. 
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• Ak sa dohodne kontrolná návšteva, LM alebo preverujúci odborník sa stretne so žiadateľom 
o licenciu a spolu riešia problémové oblasti. Určia, aké možné opatrenia môže za účelom 
nápravy žiadateľ o licenciu realizovať a dohodnú aj termíny realizácie. 

Ak žiadateľ o licenciu nesúhlasí s LM alebo preverujúcim odborníkom a odmietne dodať nové 
informácie alebo vykonať potrebné úkony, LM aj túto skutočnosť zahrnie do svojej správy pre 
POLK. 

Ďalšie kroky: 

• Po dôkladnom preskúmaní dokumentov žiadateľa o licenciu, správy LM a podporných 
dokumentov, POLK neudelí licenciu. Rozhodnutie POLK uvedie všetky dôvody zamietnutia 
a žiadateľ o licenciu má možnosť podať odvolanie na OOLK; 

• Žiadateľ o licenciu podal odvolanie. Upovedomí sa predseda OOLK a dohodne sa termín 
jeho zasadnutia; 

• Po dôkladnom preskúmaní odvolacej dokumentácie žiadateľa o licenciu LM vypracuje správu 
pre OOLK. Správa podrobne uvádza dôvody zamietnutia licencie a nápravné kroky, ktoré 
žiadateľ o licenciu vykonal od rozhodnutia POLK; 

• OOLK zasadá a rozhoduje o odvolaní žiadateľa o licenciu. Môže požadovať ďalšie informácie 
a/alebo dodatočné podporné dokumenty od LM alebo žiadateľa o licenciu; 

• Po dôkladnom preskúmaní odvolania žiadateľa o licenciu, správy LM, podporných 
dokumentov a pod. OOLK vydá licenciu alebo potvrdí pôvodné rozhodnutie POLK. V prípade 
neudelenia licencie musí rozhodnutie OOLK obsahovať popis konkrétnych dôvodov 
neudelenia licencie.   

Poznámky a vysvetlenia k odvolaciemu konaniu:                     

1. Odvolanie voči rozhodnutiu POLK musí byť podané najneskôr do 15 dní (vrátane) od jeho 
doručenia žiadateľovi o licenciu, pričom za doručenie sa považuje aj doručenie elektronickou 
poštou. V prípade, že podá odvolanie LM, svoje odvolanie musí podať najneskôr do 15 dní 
(vrátane) odo dňa rozhodnutia POLK. 

2. Ak nie je uvedené inak, v odvolacom konaní sa primerane uplatňujú ustanovenia 
o odvolaniach, definované v Súťažnom poriadku futbalu. 

3. O odvolaní proti rozhodnutiu POLK rozhoduje výlučne OOLK a je povinný o odvolaní 
rozhodnúť najneskôr do 15 dní (vrátane) odo dňa jeho doručenia. 

4. Odvolací poplatok vo výške 150 eur bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry klubu. Tento 
poplatok pokrýva náklady na odvolacie konanie a nebude vrátený odvolávajúcemu sa klubu 
ani v prípade úspešného odvolania. LM nie je povinný zaplatiť odvolací poplatok. 

5. Odvolanie proti rozhodnutiu o udelení alebo zamietnutí licencie nemá odkladný účinok. 
6. Rozhodnutie OOLK o udelení alebo neudelení licencie je na úrovni slovenských futbalových 

orgánov konečné. Odvolanie voči jeho rozhodnutiu môže byť podané len na Športový 
arbitrážny súd (CAS) v Lausanne (Švajčiarsko). 
 

Kapitola 4 – Licenčné kritériá pre štart v UEFA Lige majstrov žien  
 

Článok 24 Licenčné kritériá   

1. S výnimkou licenčných kritérií, uvedených v ods. 2 ďalej, musia žiadatelia o licenciu splniť 
minimálne požiadavky všetkých licenčných kritérií, uvedených v tejto kapitole, aby im mohla 
byť udelená licencia pre štart v UEFA Lige majstrov žien. 

2. Nesplnenie minimálnych požiadaviek licenčných kritérií, uvedených v článku 27, ods. 2, 
článkoch 30 až 37, článkoch 40, 42 a 50 až 54, nie je dôvodom na neudelenie licencie, ale 
na uloženie sankcie, podľa článku 17 tejto smernice. 
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A. ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

Článok 25 Program rozvoja mládeže   

1. Žiadateľ  o licenciu musí  mať písomne  spracovaný  program rozvoja mládeže (ďalej len 
PRM), schválený jeho kompetentným orgánom a SFZ. 

2. PRM musí pokrývať minimálne tieto oblasti: 

a) Propagácia ženského futbalu; 

b) Ciele, zámery a stratégia rozvoja ženského mládežníckeho futbalu v klube; 

c) Organizácia mládežníckeho úseku klubu (organizačná schéma, zainteresované orgány, 
vzťah so žiadateľom o licenciu, družstvá mládeže a pod.); 

d) Personál (technický, zdravotnícky a pod.) a jeho požadovaná minimálna kvalifikácia; 

e) Dostupná infraštruktúra pre mládež (tréningové zariadenia, zápasové ihriská a iné); 

f) Finančné zdroje (rozpočet, príspevky žiadateľa o licenciu, iné príspevky); 

g) Tréningové programy jednotlivých vekových kategórií (rozvoj zručností, taktika a fyzická 
príprava a pod.); 

h) Vzdelávanie zamerané na pravidlá futbalu, antidoping, integritu, antirasizmus a pod.; 

i) Zdravotná starostlivosť, vrátane lekárskych prehliadok a vedenia lekárskych záznamov; 

j) Proces kontroly a získavania spätnej väzby z pohľadu plnenia hlavných cieľov a úloh; 

k) Platnosť programu (min. 3, max. 7 rokov), schvaľujúci orgán a dátum schválenia. 
 

3. Žiadateľ o licenciu musí tiež preukázať, že: 

a) Každému hráčovi, zaradenému do jeho PRM, je umožnené získať povinné školské 
vzdelanie, v súlade s platnou slovenskou legislatívou; 

b) Každému hráčovi, zaradenému do jeho PRM, je umožnené pokračovať aj v jeho 
nefutbalovom rozvoji. 

4. Žiadateľ o licenciu nemusí znova predkladať PRM v licenčnom konaní, pokiaľ ostatný predlo- 
žený PRM je naďalej platný, akceptovaný SFZ a nedošlo k žiadnym zmenám v jeho obsahu. 

 

Článok 26 Ženské mládežnícke družstvá   

1. Žiadateľ o licenciu musí mať minimálne 2 (dve) ženské mládežnícke družstvá vo vekovej 
kategórii od 12 do 21 rokov. 

2. Každé ženské mládežnícke družstvo podľa ods. 1 vyššie, musí štartovať v súťažiach, 
riadených alebo uznaných SFZ, hraných na národnej, regionálnej alebo oblastnej úrovni. 
 

Článok 27 Zdravotná starostlivosť o hráčky   

1. Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť, že všetky hráčky jeho A-družstva žien každoročne 
absolvujú lekársku prehliadku, ktorá zodpovedá ustanoveniam predpisov klubových súťaží 
UEFA, „Súťažného poriadku futbalu“ a „Rozpisu republikových súťaží vo futbale, riadených 
SFZ“ (časť Zdravotná starostlivosť). Súčasťou lekárskej prehliadky musí byť aj kardio-
vaskulárny skríning (pozri aj „Smernicu SFZ výkone činnosti futbalového lekára“). 

2. Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť, že všetky jeho hráčky staršie ako 12 rokov každoročne 
absolvujú lekársku prehliadku, v súlade s príslušnými ustanoveniami „Smernice SFZ 
o licenčnom systéme mládeže“, Príloha 1, čl. 6 a „Rozpisu republikových súťaží vo futbale, 
riadených SFZ“ (časť Zdravotná starostlivosť). 
 

Článok 28 Registrácia hráčok   

Žiadateľ o licenciu musí predložiť písomné vyhlásenie jeho štatutárneho orgánu potvrdzujúce, 
že všetky jeho hráčky staršie ako 12 rokov, sú v súlade s príslušnými ustanoveniami „Pravidiel 
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FIFA o postavení a prestupoch hráčov“ a „Registračného a prestupového poriadku SFZ“, 
registrované v SFZ. 
 

Článok 29 Písomná zmluva s profesionálnymi hráčkami   

Žiadateľ o licenciu musí predložiť písomné vyhlásenie jeho štatutárneho orgánu potvrdzujúce, 
že: 

a) Všetky jeho profesionálne hráčky (ak také má) s ním majú uzatvorenú písomnú zmluvu, 
ktorá je v súlade s príslušnými ustanoveniami „Pravidiel FIFA o postavení a prestupoch 
hráčov“ a „Registračného a prestupového poriadku SFZ“; alebo 

b) Nemá žiadne profesionálne hráčky. 
 

Článok 30 Hosťovanie profesionálnych hráčok   

Žiadateľ o licenciu musí predložiť písomné vyhlásenie jeho štatutárneho orgánu potvrdzujúce, 
že v súvislosti s hosťovaním profesionálnych hráčok (ak také má) rešpektuje ustanovenia 
„Pravidiel FIFA o postavení a prestupoch hráčov“ a „Registračného a prestupového poriadku 
SFZ“. 
 

Článok 31 Záležitosti rozhodovania a pravidiel futbalu   

Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že jeho kompletné A-družstvo žien (hráčky, tréneri a celý 
realizačný tím) sa počas 12 mesiacov pred licenčnou sezónou zúčastnilo podujatia organizo-
vaného / akceptovaného SFZ, ktoré sa týkalo záležitostí rozhodovania a pravidiel futbalu. 
 

B. LICENČNÉ KRITÉRIÁ V OBLASTI SOCIÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI VO FUTBALE 
 

Článok 32 Stratégia sociálnej 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 príslušnými usmerneniami UEFA a 
SFZ, a to min. v oblastiach rovnosti príležitostí a inklúzie, boja proti rasizmu, ochrany a 
bezpečnosti mládežníckych hráčok, futbalu pre všetkých a ochrany životného prostredia. 
 

Článok 33 Rovnosť príležitostí a inklúzia  

Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že realizuje kroky na zabezpečenie rovnakých práv a 
príležitostí pre všetky osoby, ktoré sa podieľajú na ním organizovaných futbalových aktivitách. 
 

Článok 34 Boj proti rasizmu  

Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že realizuje program boja proti rasizmu a zaručiť, že všetky 
jeho programy a činnosti sa budú realizovať bez akejkoľvek rasovej diskriminácie. 
 

Článok 35 Ochrana a bezpečnosť mládežníckych hráčok  

Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že prijal a realizuje postupy a kroky na ochranu a  
bezpečnosť mládežníckych hráčok a zabezpečiť, aby sa pri ich účasti na ním organizovaných 
futbalových činnostiach nachádzali v bezpečnom prostredí. 
 

Článok 36 Futbal pre všetkých  

Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že prijal a realizuje postupy a kroky, s cieľom vytvoriť 
dostupné a príjemné  sledovanie a podporu futbalových aktivít ním organizovaných každému, 
bez ohľadu na zdravotné postihnutie alebo iné znevýhodňujúce faktory. 
 

Článok 37 Ochrana životného prostredia  

Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že prijal a realizuje postupy a kroky na zlepšenie svojej 
environmentálnej stopy a udržateľnosti, a to najmä v súvislosti s organizáciou podujatí, 
budovaním infraštruktúry a vlastným manažmentom. 
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C. INFRAŠTRUKTÚRNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

Článok 38 Štadión pre domáce zápasy v UEFA Lige majstrov žien 

1. Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii štadión pre domáce zápasy v UEFA Lige majstrov 
žien, ktorý sa musí nachádzať na území Slovenska a musí byť schválený komisiou SFZ pre 
štadióny a ihriská, v súlade s „UEFA Stadium Infrastructure Regulations“. 

2. Žiadateľ o licenciu preukazuje schválenie štadióna predložením platného „Certifikátu 
štadióna“ alebo musí byť schválenie štadióna overiteľné na webovom sídle SFZ. 

3. Ak žiadateľ o licenciu štadión nevlastní, musí predložiť písomnú nájomnú zmluvu o jeho(ich) 
používaní s vlastníkom(mi) štadióna(ov), ktorý(é) bude používať. 

4. Predložená písomná nájomná zmluva musí garantovať, že štadión(y) môže žiadateľ 
o licenciu použiť na domáce zápasy v UEFA Lige majstrov žien počas celej licenčnej sezóny. 

5. Štadión(y) musí(ia) spĺňať všetky minimálne požiadavky na štadión kategórie 1 podľa „UEFA 
Stadium Infrastructure Regulations“ a príslušné požiadavky „Smernice SFZ o infraštruktúre 
štadiónov“. 
 

Článok 39 Dostupnosť tréningových zariadení 

1. Žiadateľ o licenciu musí mať počas celého roka k dispozícii tréningové zariadenia. 
2. Ak žiadateľ o licenciu tréningové zariadenia nevlastní, musí predložiť písomnú nájomnú 

zmluvu (zmluvy) s vlastníkom(mi) tréningových zariadení, ktoré bude využívať. 
3. Používanie tréningových zariadení musí byť všetkým ženským družstvám žiadateľa 

o  licenciu, aj s ohľadom na jeho PRM, garantované počas celej licenčnej sezóny. 
 

Článok 40 Minimálna infraštruktúra tréningových zariadení 

Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii tréningové zariadenia, ktorých infraštruktúra musí 
pozostávať minimálne z: 

a) 1 (jedno) vonkajšie tréningové ihrisko (prírodná tráva alebo umelý trávnik), schválené 
komisiou SFZ pre štadióny a ihriská – vo vlastníctve alebo v prenájme žiadateľa o licenciu, 
ktoré má: 
• rozmery ihriska min. 100m x 64m; 
• 2 (dve) šatne pre minimálne 18 osôb s potrebným vybavením; 
• miestnosť prvej pomoci so základným zdravotníckym vybavením (minimálne lekárnička). 

b) 1 (jedno) kryté tréningové zariadenie (napr. telocvičňa, športová hala a pod.) – vo 
vlastníctve alebo v prenájme žiadateľa o licenciu, ktoré má k dispozícii počas celej licenčnej 
sezóny. 

 

D. PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

Článok 41 Manažér pre ženský futbal 

Žiadateľ o licenciu musí mať ustanoveného manažéra pre ženský futbal, ktorý zodpovedá za 
riadenie všetkých operatívnych záležitostí, spojených so ženským futbalom. 
 

Článok 42 Mediálny manažér 

1. Žiadateľ o licenciu musí mať ustanoveného kvalifikovaného mediálneho manažéra, ktorý 
zodpovedá za mediálne záležitosti ženského futbalu, vrátane propagácie ženského futbalu a 
aktivít žiadateľa o licenciu na sociálnych sieťach. 

2. Mediálny manažér musí spĺňať aspoň jednu z týchto kvalifikačných požiadaviek: 
a) mať vysokoškolské vzdelanie v odbore žurnalistika; 
b) vlastniť diplom/certifikát mediálneho manažéra, vydaný SFZ alebo akceptovaný SFZ 

(napr. na základe absolvovania špecializovaného kurzu pre mediálnych manažérov); 

c) vlastniť tzv. uznanie kompetencie, vydané SFZ, na základe dokladovania minimálne       
3-ročného aktívneho pôsobenia v mediálnej oblasti. 



Smernica SFZ pre štart v UEFA Lige majstrov žien, vydanie 2022 
schválená výkonným výborom SFZ dňa 6.12.2022  

 

17 

 

Článok 43 Lekár 

1. Žiadateľ o licenciu musí mať aspoň jedného kvalifikovaného lekára, zodpovedného za 
zdravotnú starostlivosť o A-družstvo žien počas zápasov a tréningov, ako aj za antidopingovú 
prevenciu. 

2. Lekár musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie v odbore „Všeobecné lekárstvo“, ktoré 
získal v slovenskej alebo zahraničnej lekárskej fakulte, uznanej Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, v prípade zahraničnej fakulty, Ministerstvom zdravotníctva SR. 

3. Lekár musí byť registrovaný v Slovenskej lekárskej komore a v SFZ. 
 

Článok 44 Fyzioterapeut 

1. Žiadateľ o licenciu musí mať aspoň jedného kvalifikovaného fyzioterapeuta, zodpovedného 
za ošetrovanie, rehabilitáciu a masáže hráčok A-družstva žien počas a po tréningoch 
a zápasoch. 

2. Fyzioterapeut musí mať požadované odborné vzdelanie, ktoré získal v slovenskej alebo 
zahraničnej odbornej škole, uznanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,         
v prípade zahraničnej školy, Ministerstvom zdravotníctva SR. 

3. Fyzioterapeut musí byť registrovaný v SFZ. 
 

Článok 45 Hlavný tréner A-družstva žien 

1. Žiadateľ o licenciu musí mať kvalifikovaného hlavného trénera, ktorý zodpovedá za tieto 

záležitosti A-družstva žien: 

a) výber hráčok; 

b) trénovanie a taktická príprava; 

c) vedenie hráčok a realizačného tímu v šatni a technickom priestore pred, počas a po 

zápasoch; 

d) povinnosti, týkajúce sa mediálnych záležitostí. 

2. Hlavný tréner A-družstva žien musí byť držiteľom platnej UEFA A licencie. 
 

Článok 46 Asistent hlavného trénera 

1. Žiadateľ o licenciu musí mať kvalifikovaného asistenta hlavného trénera, ktorý mu asistuje vo 

všetkých futbalových záležitostiach, týkajúcich sa A-družstva žien: 

2. Asistent hlavného trénera musí byť držiteľom platnej UEFA B licencie. 
 

Článok 47 Tréner brankárok A-družstva žien 

1. Žiadateľ o licenciu musí mať kvalifikovaného trénera brankárok, ktorý hlavnému trénerovi 

asistuje záležitostiach, týkajúcich sa brankárok A-družstva žien. 

2. Tréner brankárok musí byť držiteľom platnej UEFA Goalkeeper B licencie. 
 

Článok 48 Tréneri družstiev mládeže 

1. Žiadateľ o licenciu musí mať aspoň 2 (dvoch) kvalifikovaných trénerov, ktorí zodpovedajú za 

všetky futbalové záležitosti, týkajúce sa ženských družstiev mládeže, podľa článku 26, ods. 

1 tejto smernice. 

2. Aspoň 1 (jeden) z hlavných trénerov družstiev mládeže musí byť držiteľom platnej trénerskej 

licencie UEFA Youth alebo platnej UEFA B licencie. 
 

Článok 49 Spoločné ustanovenia k článkom 45 až 48 

1. Za držiteľa požadovanej trénerskej licencie UEFA sa v zmysle článkov 45 až 48 tejto 

smernice považuje tréner, ktorý podľa úrovne zavedenia „Trénerskej konvencie UEFA“: 

a) Vlastní požadovanú  trénerskú licenciu UEFA, vydanú SFZ alebo členskou asociáciou 

UEFA, ktorá je signatárom „Trénerskej konvencie UEFA“ na rovnakej úrovni ako SFZ; 
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b) Navštevuje školenie trénerov, absolvovaním ktorého môže získať požadovanú trénerskú 

licenciu UEFA. Len prihlásenie sa na takéto školenie pre splnenie tohto kritéria nestačí. 

2. Všetci tréneri v článkoch 45 až 48 tejto smernice musia byť do pozície trénera potvrdení 

technickým úsekom SFZ a musia byť riadne registrovaní v SFZ. 

3. UEFA si vyhradzuje právo preskúmať dôsledky prípadného zníženia úrovne zavedenia 

„Trénerskej konvencie UEFA“ v SFZ a prijať v tejto oblasti príslušné rozhodnutia. 
 

Článok 50 Poskytovatelia služieb 

Ak niektorú funkciu,  v súlade s platnou legislatívou 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). 
 

Článok 51 Písomné zmluvy  

1. Všetok administratívny, technický a zdravotnícky personál alebo poskytovateľ služby, 

vykonávajúci niektorú z funkcií v článkoch 41 až 48 a článku 50, 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 „Pravidiel FIFA o postavení a prestupoch hráčov“. 
 

Článok 52 Organizačná štruktúra žiadateľa o licenciu 

1. Žiadateľ o licenciu musí predložiť jeho organizačnú štruktúru, ktorá identifikuje jednotlivých 

zamestnancov a ich hierarchické a funkčné zodpovednosti v jeho štruktúre. 

2. Organizačná štruktúra žiadateľa o licenciu musí poskytovať informácie min. o kľúčových 

zamestnancoch, definovaných v článkoch 41 až 45 tejto smernice.  
 

Článok 53 Obsadenie funkcií 

1. Povinné funkcie, definované v článkoch 41 až 48 tejto smernice, predstavujú minimálnu 

organizačnú štruktúru, ktorá sa požaduje od žiadateľa o licenciu. 

2. Jedna osoba môže zastávať viac ako jednu týchto funkcií za predpokladu, že má dostatok 

času, primerané kompetencie a potrebnú kvalifikáciu pre každú vykonávanú funkciu 

a zároveň nedochádza ku konfliktu záujmov. 
 

Článok 54 Povinnosť nahradenia počas licenčnej sezóny 

1. Ak sa počas licenčnej sezóny uvoľní niektorá funkcia, definovaná v článkoch 41 až 48 tejto 

smernice, držiteľ licencie musí zabezpečiť, aby túto funkciu v lehote do maximálne 60 dní 

prevzala osoba, ktorá má na jej výkon požadovanú kvalifikáciu. 

2. V prípade, že sa funkcia uvoľní pre chorobu alebo úraz, môže SFZ povoliť predĺženie 60-

dňovej lehoty, len ak je dostatočne presvedčený, že dotknutá osoba je naďalej zdravotne 

nespôsobilá na výkon funkcie. 

3. Každú takúto výmenu musí držiteľ licencie bezodkladne písomne oznámiť SFZ. 
 

E. PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

Článok 55 Písomné vyhlásenie vo vzťahu k účasti v UEFA Lige majstrov žien 

1. Žiadateľ o licenciu musí predložiť právoplatné vyhlásenie potvrdzujúce, že: 

a) Uznáva za právne záväzné stanovy, predpisy, smernice a rozhodnutia FIFA, UEFA a 

SFZ, ako aj právomoc Športového arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne (Švajčiarsko), 

ako je uvedené v príslušných článkoch stanov UEFA. 
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b) Na Slovensku bude hrať len v súťažiach riadených a/alebo uznaných SFZ. 

c) Na medzinárodnej úrovni sa bude zúčastňovať iba súťaží uznaných UEFA (toto ustano- 

venie sa netýka prípravných zápasov). 

d) O každej podstatnej zmene, udalosti alebo podmienke veľkého ekonomického významu 

bude bezodkladne informovať SFZ. 

e) Bude dodržiavať a rešpektovať ustanovenia klubového licenčného systému SFZ. 

f) Bude dodržiavať a rešpektovať ustanovenia smernice “UEFA Club Licensing 

Regulations for the UEFA Women´s Champions League“. 

g) Jeho finančný/reportovací perimeter je vymedzený v súlade s článkom 60 tejto smernice. 

h) Všetky výnosy a náklady, súvisiace s každou z futbalových činností, uvedených v článku 

60, ods. 3 boli zahrnuté do jeho finančného / reportovacieho perimetra. 

i) Bude znášať všetky dôsledky porušení ustanovení písm. e) a f) vyššie, akýmkoľvek 

subjektom, ktorý je súčasťou jeho finančného / reportovacieho perimetra. 

j) Všetky relevantné informácie, súvisiace s akoukoľvek zmenou právnej formy, právnej 

štruktúry skupiny (vrátane vlastníctva) alebo identity za 3 (tri) sezóny pred začiatkom 

licenčnej sezóny, na ktorú žiada o udelenie licencie, boli nahlásené SFZ a UEFA. 

k) Všetky predložené doklady sú úplné a správne. 

l) Splnomocňuje licenčnú administratívu a licenčné orgány SFZ, licenčnú administratívu 

UEFA a orgány UEFA pre zabezpečenie spravodlivosti na preskúmanie akéhokoľvek 

relevantného dokumentu a vyžiadanie si informácií od kompetentných verejných orgánov 

alebo súkromných subjektov, podľa platného slovenského práva. 

m) Berie na vedomie, že UEFA si vyhradzuje právo vykonávať audity zhody, podľa článku 

68 tejto smernice. 

2. Toto vyhlásenie musí vyhotoviť štatutárny orgán žiadateľa o licenciu nie skôr, ako 3 (tri) 

mesiace pred termínom jeho predloženia SFZ. Podpis(y) musia byť úradne overené. 
 

Článok 56 Minimálna právna informácia 

1. Žiadateľ o licenciu musí predložiť túto minimálnu právnu informáciu: 

a) úplný názov; 

b) právna forma; 

c) kópia aktuálne platných stanov alebo písomné vyhlásenie jeho štatutárneho orgánu, 

potvrdzujúce platnosť skôr predložených stanov bez zmien; 

d) výpis z obchodného registra alebo registra občianskych združení, nie starší ako 30 dní; 

e) zoznam oprávnených signatárov, spôsob požadovaného podpisu a vzorový podpis;  

2. Žiadateľ o licenciu musí 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 osoby (osôb) pre záležitosti klubového licenčného 

systému a licenčného konania. 
 

Článok 57 Právna štruktúra žiadateľa o licenciu 

1. Žiadateľ o licenciu musí predložiť dokument, ktorý prezentuje jeho právnu štruktúru k termínu 

zostavenia ročnej účtovnej závierky, ktorý predchádza termínu predloženia licenčnej doku-

mentácie na preverovanie. 

2. Tento dokument musí jasne identifikovať a obsahovať informácie o: 

a) žiadateľovi o licenciu; 

b) všetkých dcérskych spoločnostiach žiadateľa o licenciu; 

c) všetkých pridružených subjektoch žiadateľa o licenciu; 
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d) všetkých subjektoch, ktoré majú 10 a viac percent priameho alebo nepriameho vlast-

níctva žiadateľa o licenciu alebo 10 a viac percent hlasovacích práv; 

e) všetkých priamo alebo nepriamo ovládajúcich osobách žiadateľa o licenciu; 

f) každom inom futbalovom klube, v súvislosti s ktorým má niektorá zo strán uvedených 

v písm. 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) kľúčovom riadiacom manažmente žiadateľa o licenciu. 

3. V dokumente musí byť jasne identifikovaný aj finančný / reportovací perimeter, definovaný 

podľa čl. 60 tejto smernice. 

4. O všetkých subjektoch, zahrnutých do právnej štruktúry žiadateľa o licenciu, musia byť pred- 

ložené min. tieto informácie: 

a) názov, prípadne právna forma; 

b) hlavný predmet činnosti; 

c) percento majetkovej účasti a ak je odlišné, percento hlasovacích práv. 

O každej dcérskej spoločnosti musia byť predložené min. tieto informácie: 

• základné imanie; 

• celkové aktíva; 

• celkové výnosy; 

• celkový majetok. 

5. SFZ musí byť informovaný o všetkých zmenách, ku ktorým došlo v právnej štruktúre 

žiadateľa o licenciu v období od dátumu zostavenia ročnej účtovnej závierky a predložením 

týchto informácií SFZ. 

6. Ak to bude SFZ považovať za dôležité, môže od žiadateľa o licenciu žiadať poskytnutie 

ďalších informácií, okrem vyššie uvedených. 

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 požiadav-

kami tejto smernice. 
 

Článok 58 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, uvede- 

nou v ods. 1 vyššie, predložené tieto informácie: 

a) meno a prípadne právna forma; 

b) hlavný predmet činnosti; 

c) percento majetkovej účasti a ak je odlišné, percento hlasovacích práv vo vzťahu k žiada- 

teľovi o licenciu; 

d) v prípade potreby kľúčový riadiaci manažment; 

e) každý iný futbalový klub, v súvislosti s ktorým má strana alebo niektorý z jej kľúčových 

riadiacich pracovníkov vlastnícky podiel, hlasovacie práva alebo členstvo alebo akú-

koľvek inú účasť alebo vplyv. 

3. Žiadateľ o licenciu musí potvrdiť, či počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje predložená ročná 

účtovná závierka, až do predloženia informácií SFZ, prišlo k nejakej zmene v súvislosti             

s informáciami, uvedenými v ods. 1 a 2 vyššie. 
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4. Ak nastala zmena, uvedená v ods. 3 vyššie, musí ju žiadateľ o licenciu podrobne opísať            

v informácii pre SFZ, v ktorej musí poskytnúť min. tieto informácie: 

a) dátum, kedy prišlo k zmene; 

b) opis účelu a dôvodov zmeny; 

c) dôsledky pre finančnú, prevádzkovú a športovú činnosť žiadateľa o licenciu; 

d) opis vplyvu tejto zmeny na vlastné imanie, príp. záväzky žiadateľa o licenciu. 

5. Ak to bude SFZ považovať za dôležité, môže od žiadateľa o licenciu žiadať poskytnutie 

ďalších informácií, okrem vyššie uvedených. 

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. 
 

Článok 59 Písomné vyhlásenie pred rozhodnutím o udelení licencie  

1. Nie skôr ako 7 dní pred rozhodovaním POLK o udelení licencie, musí žiadateľ o licenciu 

predložiť písomné vyhlásenie, ako uvádza článok 23, ods. 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 licenčných 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 predloženej ročnej účtovnej závierky (ak áno, vyhlásenie musí obsahovať 

popis povahy tejto udalosti alebo stavu a odhad ich finančného vplyvu alebo vyhlásenie, 

že takýto odhad nie je možné vykonať). 

d) či žiadateľ o licenciu alebo niektorý subjekt, zaradený do jeho finančného perimetra, 

počas 12 mesiacov, predchádzajúcich licenčnej sezóne, podľa platnej slovenskej legisla-

tívy, žiadala alebo prijala ochranu pred svojimi veriteľmi.  

3. Schválenie predloženého písomného vyhlásenia musí byť dokladované podpisom 

štatutárneho orgánu žiadateľa o licenciu. 
 

F. FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

Článok 60 Subjekt predkladajúci informácie a finančný / reportovací okruh  

1. Žiadateľ o licenciu musí vymedziť a SFZ predložiť tzv. reportovací okruh (ďalej len finančný 

perimeter), t. j. účtovnú jednotku alebo ich kombináciu, o ktorej(ých) má(jú) byť predložené 

finančné informácie (jediný subjekt, konsolidovaná alebo kombinovaná účtovná závierka). 

2. Finančný perimeter musí zahŕňať: 

a) žiadateľa o licenciu; 

b) všetky dcérske spoločnosti žiadateľa o licenciu; 

c) všetky subjekty, bez ohľadu na to, či sú zahrnuté v právnej štruktúre žiadateľa o licenciu, 

generujúce výnosy a/alebo poskytujúce služby a/alebo tvoriace náklady, v súvislosti          

s činnosťami ženského futbalu, definovanými v ods. 3a) a 3b) ďalej; 

d) všetky subjekty, zahrnuté v právnej štruktúre žiadateľa o licenciu, generujúce výnosy 

a/alebo poskytujúce služby a/alebo tvoriace náklady, v súvislosti s činnosťami ženského 

futbalu, definovanými v ods. 3c) až 3j) ďalej. 

3. Medzi činnosti ženského futbalu patria:  
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a) zamestnávanie / najímanie zamestnancov (viď článok 63), vrátane vyplácania všetkých 

foriem odmien a plnení zamestnancom, vyplývajúcich zo zmluvných alebo zákonných 

povinností; 

b) obstaranie alebo predaj hráčov (vrátane hosťovaní); 

c) predaj vstupeniek; 

d) sponzorstvo a reklama; 

e) televízne a vysielacie práva; 

f) predaj suvenírov a občerstvenia; 

g) prevádzka klubu (administratíva, zápasové aktivity, cestovanie, skauting atď.); 

h) využívanie a správa štadióna a tréningových zariadení; 

i) rozvoj mládeže; 

j) financovanie, vrátane vlastného majetku, z ktorého vyplývajú záväzky žiadateľa o licen-

ciu 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, a: 

a) jeho činnosť vôbec nesúvisí s futbalovými činnosťami, definovanými v ods. 3 vyššie, 

lokalizáciou, majetkom alebo značkou futbalového klubu; 

b) nie je významná v porovnaní so všetkými subjektmi, tvoriacimi finančný perimeter a 

nevykonáva žiadnu z futbalových činností, uvedených v ods. 3a) a 3b). 

5. Žiadateľ o licenciu musí predložiť písomné vyhlásenie, podpísané jeho štatutárnym orgánom, 

ktoré potvrdzuje: 

a) že všetky príjmy a náklady súvisiace s futbalovými činnosťami, uvedenými v ods. 3 

vyššie, boli zahrnuté do finančného perimetra, pričom poskytne podrobné vysvetlenie, 

ak tak tomu nie je;  

b) či bol nejaký subjekt z právnej štruktúry žiadateľa o licenciu vyňatý z finančného 

perimetra, pričom takéto vyňatie zdôvodňuje odkazom na ods. 4 tohto článku. 
 

Článok 61 Ročná účtovná závierka  

1. Žiadateľ o licenciu musí pripraviť a v stanovenom termíne predložiť ročnú účtovnú závierku 

(ďalej len RÚZ) za účtovné obdobie končiace rokom, predchádzajúcim termínu predloženia 

licenčnej dokumentácie a termínu oznámenia licenčných rozhodnutí SFZ na UEFA. 

2. RÚZ, vrátane porovnávacích údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, 

musí byť pripravená v súlade s účtovnými štandardmi, platnými na Slovensku a musí 

obsahovať: 

a) súvahu ku koncu účtovného obdobia; 

b) výkaz ziskov a strát ku koncu účtovného obdobia; 

c) prehľad peňažných tokov za účtovné obdobie; 

d) prehľad zmien vlastného imania (ak nie je v poznámkach alebo ak nastali zmeny, ktoré 

treba osobitne komentovať); 

e) poznámky; 

f) finančný prehľad pripravený manažmentom. 

3. Predložená účtovná závierka musí byť auditovaná nezávislým audítorom. 

4. Ak predložená RÚZ nezodpovedá požiadavkám na jej obsah, uvedeným v prílohe 1 tejto 

smernice, žiadateľ o licenciu musí predložiť aj: 

a) doplňujúcu finančnú informáciu na splnenie minimálnych požiadaviek na predložené 

informácie, opísaných v prílohe 1; 
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b) správu rovnakého audítora, ktorý vykonal audit RÚZ prostredníctvom odsúhlasených 

postupov na potvrdenie úplnosti a správnosti doplňujúcich údajov. 

5. Ak sú ženské futbalové družstvá a ich činnosti súčasťou rovnakej právnickej osoby 

(finančného perimetra) ako mužské futbalové družstvá a činnosti, žiadateľ o licenciu musí 

špecifikovať  príjmy  a  výdavky,  spojené  s  činnosťami  ženského  futbalu a pripraviť výkaz  

ziskov a strát, v súlade s požiadavkami prílohy 1 tejto smernice. 

Článok 62 Žiadne záväzky po lehote splatnosti voči iným futbalovým klubom  

1. Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že k 31. marcu, ktorý predchádza licenčnej sezóne, 

nemá záväzky po lehote splatnosti (viď prílohu 2)  voči iným futbalovým klubom z transferov 

hráčok, splatných do 28. februára predchádzajúceho licenčnej sezóne. 

2. Tieto záväzky sú čiastky, splatné iným futbalovým klubom za: 

a) prestupy profesionálnych hráčok (ako sú definované v pravidlách FIFA a SFZ o prestu-

poch hráčok, vrátane akejkoľvek čiastky, splatnej po splnení určitých podmienok; 

b) hráčky, ktoré sú po prvý raz registrované ako profesionálne hráčky, vrátane akejkoľvek 

čiastky, splatnej po splnení určitých podmienok; 

c) tréningové kompenzácie a príspevky solidarity, ako sú definované v „Pravidlách FIFA o 

postavení a prestupoch hráčov“; 

d) spoločnú a nedeliteľnú zodpovednosť, o ktorej rozhodol oprávnený orgán pri ukončení 

zmluvy zo strany hráča.  

3. Žiadateľ o licenciu musí pripraviť a predložiť transferovú tabuľku, pokiaľ požadované infor-

mácie o jeho transferoch nie sú overiteľné napr. cez niektorý FIFA / SFZ systém (TMS, FIFA 

clearing house system a pod.) a SFZ je týmto spôsobom schopný získať a preveriť všetky 

informácie, opísané v ods. 4  a 5 ďalej. Transferová tabuľka musí byť pripravená aj vtedy, ak 

počas príslušného obdobia žiadateľ o licenciu nerealizoval žiadne transfery. 

4. Žiadateľ o licenciu musí zverejniť: 

a) všetky nové hráčky (vrátane hosťovaní) na základe zmlúv, uzavretých v období 12 

mesiacov do 28.2., bez ohľadu na to, či k 28.2. zostala ešte nejaká neuhradená čiastka; 

b) všetky prestupy, za ktoré má k 28.2. neuhradený záväzok (bez ohľadu na druh transferu 

a kedy bol realizovaný); 

c) všetky transfery, ku ktorým sa viažu k 28.2. tzv. sporné čiastky (viď prílohu 2). 

5. Transferová tabuľka musí obsahovať minimálne tieto údaje: 

a) meno hráčky a dátum narodenia; 

b) dátum zmluvy o transfere; 

c) názov klubu, ktorý je veriteľom; 

d) výšku čiastky za transfer, zaplatenú alebo splatnú, vrátane tréningových kompenzácií 

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

e) ostatné priame náklady, zaplatené alebo splatné; 

f) akékoľvek iné kompenzácie, zaplatené alebo splatné, vyplývajúce zo zmluvy o transfere; 

g) čiastky zaplatené a zaúčtované do 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 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. (viď prílohu 2), vrátane pôvodného a nového dátumu splatnosti 

každej z nich a dátumu uzavretia písomnej dohody zainteresovaných strán; 

k) sporné čiastky k 28.2. (viď prílohu 2), vrátane vyjadrení k prípadom a stručného opisu 

pozícií zainteresovaných strán; 
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l) podmienené čiastky (podmienené záväzky), ktoré ešte neboli vykázané v súvahe k 28.2. 

6. Žiadateľ o licenciu musí zosúladiť záväzky v transferovej tabuľke so svojimi príslušnými 

účtovnými záznamami. 

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. 
 

Článok 63 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 (viď prílohu 2) voči vlastným zamestnancom, v dôsledku 

jeho zmluvných alebo zákonných povinností, splatných do 28. februára predchádzajúceho 

licenčnej sezóne. 

2. Tieto záväzky sú všetky formy  platieb, splatných vo vzťahu k zamestnancom žiadateľa o 

licenciu, v dôsledku jeho zmluvných alebo zákonných povinností, ako napr. mzdy, platy, 

odmeny, bonusy a iné benefity. 

3. Termín „zamestnanci“ označuje tieto osoby: 

a) profesionálne hráčky podľa znenia „Pravidiel FIFA o postavení a prestupoch hráčov“; 

b) administratívny, technický a zdravotnícky personál žiadateľa o licenciu, podľa čl. 41 až 

48 tejto smernice; 

c) poskytovateľov služieb, vykonávajúcich niektorú z funkcií v čl. 41 až 48 tejto smernice. 

4. Ak je niektorý zo zamestnancov zamestnaný, zmluvne viazaný, je konzultantom alebo inak 

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 u žiadateľa 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. 

6. Žiadateľ o licenciu musí predložiť tabuľku zamestnancov, v ktorej bude k 28.2., ktorý pred-

chádza licenčnej sezóne, uvedená: 

a) celková čiastka splatných záväzkov; 

b) celková čiastka po lehote splatnosti, ako aj zostávajúca čiastka po lehote splatnosti            

k 31.3. (presunutá od 28.2); 

c) celková čiastka odložených záväzkov (viď prílohu 2); 

d) celková čiastka sporných záväzkov (viď prílohu 2). 

7. V súvislosti s každým záväzkom podľa ods. 6b) až 6d) vyššie 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) dátum začiatku a ukončenia vykonávania funkcie (ak je to aktuálne); 

c) čiastky po lehote splatnosti, vrátane dátumu 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 čiastky, vrátane vyjadrení k jednotlivým prípadom a stručného opisu pozícií 

zainteresovaných strán. 

8. Žiadateľ o licenciu musí zosúladiť záväzky voči zamestnancom so svojimi príslušnými 

účtovnými záznamami. 
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9. Žiadateľ o licenciu musí stručným písomným vyhlásením s podpisom jeho štatutárneho 

orgánu potvrdiť, že predložená tabuľka zamestnancov je kompletná, presná a v súlade             

s požiadavkami tejto smernice. 

 

Článok 64 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 (viď prílohu 2) voči sociálnym a daňovým inštitúciám 

a orgánom, v dôsledku jeho zmluvných alebo zákonných povinností voči všetkým zamest-

naným osobám, ktoré sú splatné do 28. februára predchádzajúceho licenčnej sezóne. 

2. Tieto záväzky predstavujú čiastky, splatné sociálnym a daňovým inštitúciám a orgánom, 

ktoré zahŕňajú napr. daň z príjmu zamestnancov, sociálne a zdravotné odvody z miezd za- 

mestnancov a pod. 

3. Žiadateľ o licenciu musí predložiť tabuľku záväzkov zo sociálnych a daňových odvodov, 

v ktorej bude k 28.2. predchádzajúcemu licenčnej sezóne uvedená: 

a) celková čiastka splatných záväzkov voči sociálnym a daňovým inštitúciám a orgánom; 

b) celková čiastka po lehote splatnosti, ako aj zostávajúca čiastka po lehote splatnosti            

k 31.3. (presunutá od 28.2); 

c) celková čiastka odložených záväzkov (viď prílohu 2); 

d) celková čiastka sporných záväzkov (viď prílohu 2); 

e) celková čiastka, podliehajúca rozhodnutiu príslušného orgánu (viď prílohu 2). 

4. V súvislosti s každým záväzkom podľa ods. 3b) až 3e) vyššie k 28.2., musia byť spolu                 

s vysvetľujúcim komentárom uvedené min. tieto informácie:  

a) meno veriteľa; 

b) čiastky po lehote splatnosti, vrátane dátumu 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 splatnosti každej 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. 

5. Žiadateľ o licenciu musí záväzky voči sociálnym a daňovým inštitúciám a orgánom zosúladiť 

so svojimi príslušnými účtovnými záznamami. 

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. 
 

Článok 65 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 (viď prílohu 2) 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, ale nie sú obmedzené len na finančné pokuty za 

disciplinárne opatrenia, 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 existenciu 

alebo neexistenciu takýchto záväzkov po lehote splatnosti. 
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III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 66 Smerodajný text a jazyk korešpondencie 

1. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v interpretácii anglickej (“UEFA Club Licensing 
Regulations for the UEFA Women´s Champions League, Edition 2022“) a slovenskej verzie 
tejto smernice, je smerodajná anglická verzia. 

2. Korešpondencia medzi UEFA, SFZ a/alebo držiteľmi licencie musí byť vedená výlučne 
v anglickom jazyku a UEFA môže od SFZ a/alebo držiteľov licencie žiadať úradný preklad 
dokumentov, a to na ich náklady. 

 

Článok 67 Prílohy 

 Všetky prílohy tejto smernice tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.  
 

Článok 68 Audity zhody s požiadavkami 

1. UEFA a/alebo ňou oficiálne poverené orgány a inštitúcie si vyhradzujú právo kedykoľvek, ako 
v SFZ, tak aj u žiadateľov o udelenie licencie / držiteľov licencie, vykonať audit zhody 
s požiadavkami tejto smernice (UEFA compliance audit). 

2. Cieľom auditu je preveriť, či si SFZ a žiadatelia o licenciu / držitelia licencie splnili svoje 
povinnosti, definované touto smernicou a licencie boli v čase konečného rozhodnutia 
licenčných orgánov SFZ udelené oprávnene. 

3. Pri týchto auditoch, v prípade akejkoľvek nezhody v interpretácii slovenskej a anglickej verzie 
tejto smernice, je smerodajný text anglickej verzie. 

 

Článok 69 Disciplinárne postupy 

1. Porušenie ustanovení tejto smernice môže UEFA riešiť v súlade s touto smernicou a 
procedurálnymi pravidlami, ktorými sa riadi UEFA CFCB. 

2. Porušenie ustanovení tejto smernice, s výnimkou článku 24, ods. 2, môže byť sankcionované 
podľa ustanovení disciplinárneho poriadku SFZ. 

 

Článok 70 Vykonávacie predpisy 

SFZ, ako licenzor, bude vo forme smerníc, obežníkov alebo iných relevantných dokumentov, 
prijímať všetky potrebné vykonávacie predpisy a ustanovenia na zavedenie a realizáciu tejto 
smernice. 
 

Článok 71 Schválenie a nadobudnutie účinnosti 

1. Túto smernicu schválil výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí dňa 6. decembra 2022 
a nadobúda účinnosť dňom schválenia, s prechodnými ustanoveniami, uvedenými v článku 
72. 

2. Túto smernicu nie je možné meniť počas licenčného cyklu, pokiaľ zmeny nebudú najskôr 
riadne schválené príslušným orgánom UEFA. 

 

Článok 72 Prechodné ustanovenia 

1. Články 46 a 47 nadobúdajú účinnosť 1. júna 2023. 
2. Článok 18, ods. 2, článok 19, ods. 2 a článok 19, ods. 4 nadobúda účinnosť 1. júna 2024. 
3. Článok 61, odseky 2 c), 4 a 5 nadobúdajú účinnosť 1. júna 2023. 
4. Článok 61, ods. 3 nadobúda účinnosť 1. júna 2025. 
5. Pre držiteľov licencie, ktorí sa kvalifikujú do skupinovej fázy UEFA Ligy majstrov žien 2024 / 

2025, nadobúda článok 61, ods. 3 tejto smernice účinnosť 1. júna 2024. 
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PRÍLOHA 1        MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OBSAH FINANČNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

A – Zásady  

1. Bez ohľadu na požiadavky slovenskej účtovnej praxe (t. j. účtovné štandardy pre malé a 

stredné účtovné jednotky), finančné licenčné kritériá, uvedené v tejto smernici vyžadujú od 

žiadateľov / držiteľov licencie, aby SFZ predložili určitú minimálnu úroveň finančných 

informácií, ako uvádza článok 61. 

2. Každá časť predloženej ročnej účtovnej závierky (ďalej len RÚZ) musí byť jednoznačne 

identifikovaná. V záujme správneho pochopenia prezentovaných finančných informácií, 

musia byť všade, kde je to potrebné (v prípade potreby aj zopakované), tieto informácie: 

a) názov (a právna forma), sídlo a obchodná adresa účtovnej jednotky/jednotiek, pred- 

kladajúcej finančné informácie a akákoľvek zmena v týchto informáciách od dátumu 

zostavenia predchádzajúcej RÚZ; 

b) či sa finančné informácie týkajú jedného žiadateľa / držiteľa licencie, skupiny subjektov 

alebo kombinácie subjektov a opis štruktúry a zloženia takejto skupiny alebo kombinácie; 

c) dátum, ku ktorému je RÚZ zostavená a obdobie, na ktoré sa vzťahuje (pre aktuálne aj 

porovnávacie informácie); 

d) použitá mena. 

3. Ak predložená RÚZ nezodpovedá požiadavkám na obsah finančných informácií,  uvedeným 

v tejto prílohe, musí žiadateľ o licenciu predložiť aj: 

a) doplňujúce finančné informácie na splnenie požiadaviek na zverejnenie finančných 

informácií, uvedených v tejto prílohe; 

b) správu rovnakého audítora, ktorý vykonal audit RÚZ prostredníctvom odsúhlasených 

postupov požadovaných SFZ, týkajúcu sa úplnosti a správnosti doplnenej RÚZ. 

B – Súvaha  

Súvaha musí obsahovať minimálne tieto položky: 

AKTÍVA 
i) Hotovosť a jej ekvivalenty 
ii) Ostatné aktíva 
iii) Hmotný a nehmotný majetok 
iv) Pohľadávky 
v) Dlhodobý majetok 
vi) Celkové aktíva – súčet položiek i) až v)   

 

ZÁVÄZKY 

vii) Bankové a iné úvery 

viii)Ostatné záväzky 

ix)  Krátkodobé záväzky 

x)  Dlhodobé záväzky 

xi) Záväzky spolu – súčet položiek vii) až x) 

VLASTNÉ IMANIE 

xii)  Celkové vlastné imanie 
 

C – Výkaz ziskov a strát  

Výkaz ziskov a strát musí obsahovať minimálne tieto položky: 
 

PRÍJMY 

i) Príjmy zo vstupného 

ii) Sponzorstvo a reklama 

iii) Vysielacie práva 
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iv) Obchodné činnosti 

v) UEFA príspevky solidarity a peňažné príjmy zo štartu v klubových súťažiach UEFA 

vi) Dotácie, dary, príspevky a iné granty 

vii) Ostatné prevádzkové výnosy 

viii) Celkové príjmy – súčet položiek i) až vii) 
 

NÁKLADY 

ix) Výdavky na zamestnanecké pôžitky  

x) Ostatné prevádzkové náklady 

xi) Celkové prevádzkové náklady (okrem obstarania hráčov) – súčet položiek ix) až x). 

xii) Čistý výsledok z transferov hráčov 

xiii) Čistý neprevádzkový výnos 

xiv) Daňové príjmy 

xv) Vyplatené dividendy / menšinové podiely 

xvi) Celkové náklady (súčet položiek xi) až xv). 
 

D – Prehľad peňažných tokov 

1. Prehľad peňažných tokov musí uvádzať peňažné toky za účtovné obdobie podľa ich kategórii, 

ako je uvedené ďalej: 

1.1 PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI 

Prevádzkové činnosti sú hlavné výnosové činnosti účtovnej jednotky a činnosti, ktoré nie sú 

investičného alebo finančného charakteru. Preto vo všeobecnosti vyplývajú z transakcií a 

iných udalostí, ktoré vplývajú na čistý finančný výsledok účtovej jednotky (zisk/strata). V tejto 

oblasti musia byť minimálne zverejnené: 

i) Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (prílev / odlev)  
 

1.2 PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ 

Investičná činnosť je nadobúdanie a predaj dlhodobého majetku (vrátane hráčok) a ďalšie 

investície, ktoré nie sú zahrnuté v peňažných ekvivalentoch. V tejto oblasti musia byť 

minimálne zverejnené: 

i) Čisté peňažné toky z investičných činností (prílev / odlev).  
 

1.3 PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNÝCH ČINNOSTÍ 

Finančné činnosti sú činnosti, ktorých výsledkom sú zmeny vo výške a zložení základného 

imania a záväzkov vykazujúcej účtovnej jednotky. Minimálne požiadavky na zverejnenie sú 

uvedené nižšie: 

i) Čisté peňažné toky z finančných činností (prílev / odlev).  
 

1.4 OSTATNÉ PEŇAŽNÉ TOKY 

Peňažné toky z prijatých a vyplatených úrokov a dividend musia byť zverejnené samostatne 

a konzistentným spôsobom z obdobia na obdobie ako prevádzkové, investičné alebo 

finančné činnosti. 

Peňažné toky vyplývajúce z daní z príjmov musia byť zverejnené oddelene a klasifikované 

ako peňažné toky z prevádzkových činností, pokiaľ nemôžu byť klasifikované ako finančné a 

investičné činnosti. 

2. Finančné prostriedky a  ich ekvivalenty a  čiastky uvádzané v  prehľade peňažných tokov 
musia zodpovedať príslušným údajom, uvádzaným v súvahe. 
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PRÍLOHA 2  VÝKLAD POJMU ZÁVÄZOK PO LEHOTE SPLATNOSTI  
 

1. Záväzky sa považujú za záväzky po lehote splatnosti, ak neboli uhradené v súlade so 

zmluvnými alebo zákonnými podmienkami. 

2. Záväzky sa v zmysle znenia tejto smernice nepovažujú za omeškané, ak je žiadateľ o licenciu 

/ držiteľ licencie (ďalej len dlžník) schopný v požadovanom termíne, t. j. 31. marca, 

v súvislosti s článkami 62 až 65 tejto smernice preukázať, že: 

a) príslušný záväzok bol vyrovnaný, t. j. buď úplne zaplatený alebo prišlo ku vzájomnému 

započítaniu záväzkov a pohľadávok medzi veriteľom a dlžníkom; 

b) termín zaplatenia záväzku sa posunul (v tejto smernici ako odložené záväzky), t. j.            

s veriteľom bola uzatvorená písomná dohoda o predĺžení termínu zaplatenia (ak veriteľ 

nepožaduje zaplatenie, neznamená to predĺženie termínu zaplatenia); 

c) príslušná suma je predmetom súdneho alebo iného konania (v tejto smernici ako sporné 

záväzky); 

i) dlžník si uplatnil právny nárok, ktorý bol príslušným orgánom podľa slovenského 

práva uznaný za prípustný alebo inicioval konanie pred slovenským alebo medzi-

národným futbalovým orgánom alebo komorou SFZ pre riešenie sporov s vedomím, 

že ak licenčné orgány SFZ alebo UEFA CFCB posúdi, že právny nárok bol uplatnený 

alebo takéto konanie bolo začaté výlučne s cieľom vyhnúť sa lehotám na zaplatenie, 

ktoré uvádza táto smernica (t. j. s cieľom získať čas), záväzok bude aj naďalej 

považovaný za záväzok po lehote splatnosti; 

ii) dlžník pred príslušným orgánom podľa slovenského práva, pred slovenským alebo 

medzinárodného futbalovým orgánom alebo komorou SFZ pre riešenie sporov 

spochybnil nárok na pohľadávku, ktorý si voči nemu uplatňuje veriteľ a je schopný 

licenčným orgánom SFZ alebo UEFA CFCB hodnoverne preukázať, že má opráv- 

nené dôvody na napadnutie nároku alebo začatého konania s vedomím, že ak 

licenčné orgány SFZ alebo UEFA CFCB posúdia dôvody takéhoto konania dlžníka 

ako zjavne neopodstatnené, záväzok bude aj naďalej považovaný za záväzok po 

lehote splatnosti; 

d) čaká sa na vyrovnanie príslušného záväzku (v tejto smernici ako nevybavené záväzky), 

čo znamená: 

i) dlžník, v súlade s platným slovenským právom, písomne požiadal príslušný orgán     

o predĺženie lehoty na úhradu záväzkov voči sociálnym a daňovým inštitúciám a 

orgánom (článok 64) a príslušný orgán písomne potvrdil, že túto žiadosť do 31. 

marca obdržal a akceptoval. 

ii) dlžník je schopný pred licenčnými orgánmi SFZ alebo UEFA CFCB hodnoverne 

preukázať, že vykonal všetky možné kroky na identifikáciu a vyplatenie veriteľa(ov),  

v súvislosti s tréningovými kompenzáciami a platbami solidarity, ako uvádzajú 

„Pravidlá FIFA o postavení a prestupoch hráčov“. 
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PRÍLOHA 3  PREVEROVACIE POSTUPY VYKONÁVANÉ SFZ 
 

A – Zásady  

1. Preverovacie postupy SFZ definované v tejto smernici zabezpečujú každému žiadateľovi 

o licenciu rovnaké zaobchádzanie. Týmito postupmi SFZ rozhodne, či žiadateľ o licenciu 

splnil všetky kritériá potrebné na udelenie licencie. 

2. Preverovanie postupy SFZ sú najmä: 

 Preskúmanie predložených programov a poriadkov (napr. čl. 25 a čl. 34); 

 Preskúmanie predložených zmlúv a dohôd (napr. čl. 38 a čl. 41 až 48); 

 Preskúmanie predložených zoznamov, zápisníc, prezenčných listín (napr. čl. 26, 27, 31); 

 Preskúmanie písomných vyhlásení štatutárneho orgánu klubu (napr. čl. 25, 28, 29); 

 Preskúmanie ostatnej dokumentácie žiadateľa o licenciu (napr. čl. 38, 39, 40); 

 Kontrola dokumentácie preukazujúcej požadovanú kvalifikáciu (napr. čl. 42 až 48); 

 Návšteva na mieste a osobná komunikácia so žiadateľom o licenciu (napr. čl. 38 až 40). 

3. Hodnotiace postupy a metódy na kontrolu plnenia požiadaviek finančných kritérií zahŕňajú 

špecifické kroky hodnotenia nezávislým audítorom a/alebo SFZ, ako je uvedené ďalej. 
 

B – Hodnotenie správy audítora o audite ročnej účtovnej závierky  

1. Vo vzťahu k ročnej účtovnej závierke (RÚZ) SFZ vykonáva tieto postupy: 

a) Posúdenie, či finančný perimeter vyhovuje z hľadiska zámeru udeľovania licencií; 

b) Posúdenie predložených informácií ako základu pre rozhodnutie o udelení licencie; 

c) Oboznámenie sa s predloženou RÚZ a správou audítora k nej; 

d) Obrátenie pozornosti na dôsledky ľubovoľných modifikácií v správe audítora (v porovnaní 

so správou bez výhrad) a/alebo na nedostatok predložených informácií, v porovnaní           

s minimálnymi požiadavkami na zverejnenie, podľa prílohy 1 a podľa ods. 2 ďalej. 

2. Po posúdení finančného perimetra žiadateľa o licenciu a oboznámení sa so správou audítora 

o RÚZ, bude SFZ postupovať nasledovne: 

a) Ak finančný perimeter nespĺňa požiadavky čl. 60, udelenie licencie bude zamietnuté; 

b) Ak je správa audítora bez výhrad a bez akejkoľvek modifikácie, je to dostatočný základ 

pre udelenie licencie; 

c) Ak správa audítora uvádza záporný výrok alebo vzdanie sa názoru, udelenie licencie 

bude zamietnuté, pokiaľ nebude SFZ predložená nová správa audítora, bez vzdania sa 

názoru alebo záporného výroku (v súvislosti s inou RÚZ za rovnaký finančný rok, spĺňa- 

júcou minimálne požiadavky), s ktorou SFZ vyjadrí spokojnosť; 

d) Ak správa audítora vo vzťahu k nepretržitej činnosti  žiadateľa o licenciu uvádza „zdôraz-
nenie skutočnosti“ alebo podmienený názor, udelenie licencie bude zamietnuté, okrem 
prípadov keď: 
i) bolo v súvislosti s rovnakým finančným rokom SFZ predložené iné vyjadrenie 

audítora, bez vyššie uvedených spochybnení; 
ii) bola SFZ predložená ďalšia dôkazná dokumentácia, preukazujúca schopnosť 

žiadateľa o licenciu zachovať nepretržitú činnosť, a to minimálne do konca licenčnej 
sezóny, ktorá po jej preverení bude pre SFZ dostačujúca. 

e) Ak správa audítora uvádza „zdôraznenie skutočnosti“ alebo podmienený názor v inej 
záležitosti, ako je zachovanie nepretržitej činnosti, SFZ zváži dopady  z pohľadu zámerov 
a cieľov udeľovania licencií. Udelenie licencie môže byť zamietnuté, okrem prípadov 
predloženia ďalšej dokumentácie, s ktorou – po jej preskúmaní – SFZ vyjadrí spokojnosť. 
To, akú dokumentáciu bude SFZ žiadať, bude závisieť na spôsobe modifikovania správy 
audítora. 

f) Ak správa audítora poukazuje na akúkoľvek situáciu alebo skutočnosť, opísanú v článku 
59 tejto smernice, udelenie licencie bude zamietnuté. 
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3. Ak žiadateľ o licenciu predloží doplňujúce informácie a/alebo prepracovanú RÚZ, SFZ tiež 
posúdi správu audítora o odsúhlasených postupoch vo vzťahu k doplňujúcim informáciám 
a/alebo RÚZ. Udelenie licencie môže byť zamietnuté, ak správu audítora SFZ posúdi ako 
neuspokojivú a/alebo poukazuje na zistené chyby. 

 

C – Preverenie dokumentácie k záväzkom po lehote splatnosti 

1. V súvislosti s finančnými licenčnými kritériami „žiadne záväzky po lehote splatnosti“ voči 

futbalovým klubom, zamestnancom a sociálnym a daňovým inštitúciám a orgánom, 

preverenie, v požadovanom rozsahu a v súlade s ISRS 4400, vykoná audítor žiadateľa             

o licenciu.  

SFZ posúdi len informácie predložené žiadateľom o licenciu (najmä tabuľky k týmto záväz-

kom, príp. ďalšie podklady) a posúdi správu audítora. Môže vykonať aj akékoľvek dodatočné 

posúdenie, ktoré považuje za potrebné, vrátane rozšírenia rozsahu preverovania alebo 

vyžiadania ďalších listinných dôkazov od žiadateľa o licenciu. 

2. Bez ohľadu na to, kto dokumentáciu žiadateľa o licenciu preveruje, v súvislosti s týmito 

licenčnými kritériami musia byť vykonané a v správe o preverení popísané minimálne tieto 

preverovacie kroky: 

a) Získanie tabuliek záväzkov žiadateľa o licenciu k 31.3, v súvislosti so záväzkami, splat-

nými do 28.2. (t. j. transferová tabuľka, tabuľka zamestnancov, tabuľka záväzkov zo 

sociálnych a daňových odvodov a príslušná podporná dokumentácia k nim); 

b) Vykonanie potrebných krokov (vrátane posúdenia dostatočného rozsahu predloženej 

dokumentácie) na posúdenie úplnosti a presnosti vykázaných záväzkov a prijatie záveru 

ku každému z vykonaných krokov; 

c) Kontrola správnosti prípadného záväzku(ov) po lehote splatnosti, oznámeného 

žiadateľom o licenciu k 28.2; 

d) Kontrola úhrad prípadných záväzkov po lehote splatnosti v období od 28.2. do 31.3.; 

e) Identifikácia všetkých možných záväzkov po lehote splatnosti k 31.3. 

3. Pri požiadavke „žiadne záväzky po lehote splatnosti“ voči UEFA a SFZ, vykonáva SFZ tieto 

preverovacie kroky: 

a) Preverenie všetkých informácií z UEFA, v súvislosti s neuhradenými platbami po lehote 

splatnosti z členských klubov SFZ a kontrola vyrovnania všetkých nedoplatkov v období 

od 28.2. do 31.3. 

b) Vyžiadanie a posúdenie ďalšej dokumentácie, ktorá je v tejto súvislosti relevantná. 

 

D – Preverenie písomného vyhlásenia pred rozhodnutím o udelení licencie 

Pozostáva z týchto krokov: 
1. Oboznámenie sa s písomným vyhlásením pred rozhodnutím o udelení licencie a zváženie 

dopadu akejkoľvek významnej zmeny, týkajúcej sa plnenia požiadaviek jednotlivých 
licenčných kritérií.   

2. Posúdenie informácie, týkajúcej sa akejkoľvek udalosti alebo stavu veľkého ekonomického 

významu, v spojení s predloženou RÚZ a akýmikoľvek ďalšími listinnými dôkazmi, poskyt-

nutými žiadateľom o licenciu. 

3. Posúdenie schopnosti žiadateľa o licenciu zachovať nepretržitú činnosť minimálne do konca 

licenčnej sezóny. Udelenie licencie bude zamietnuté, ak na základe preverenia finančných 

informácií, SFZ dospeje k záveru, že žiadateľ o licenciu nie je (nemusí byť) schopný zachovať 

nepretržitú činnosť minimálne do konca licenčnej sezóny. 

4. Ak žiadateľ o licenciu alebo akýkoľvek subjekt, ktorý je súčasťou jeho finančného perimetra, 

v priebehu 12 mesiacov, predchádzajúcich licenčnej sezóne žiada / žiadala o ochranu alebo 
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získala ochranu pred svojimi veriteľmi podľa platnej slovenskej legislatívy, udelenie licencie 

bude zamietnuté. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek nejasností, udelenie licencie bude zamietnuté aj vtedy, ak 

dotknutý subjekt už v čase prijatia rozhodnutia licenčných orgánov o udelení licencie nebol 

podľa platnej slovenskej legislatívy pod ochranou pred svojimi veriteľmi.  
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PRÍLOHA 4    LICENČNÉ KRITÉRIÁ PRE ŠTART V I. LIGE ŽIEN  
 

Pre štart v I. lige žien musí žiadateľ o licenciu splniť minimálne požiadavky licenčných kritérií 
uvedených v tejto prílohe. Nesplnenie požiadaviek licenčných kritérií uvedených v článku 2, 
písm. b) a článkoch 5, 6, 13 a 16 tejto prílohy, nie je dôvodom na neudelenie licencie, ale len 
dôvodom na udelenie sankcie, podľa článku 17 tejto smernice. 
 

 

A. ŠPORTOVÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

Článok 1 Mládežnícke družstvá 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať minimálne dve ženské mládežnícke družstvá vo vekovej 
kategórii WU15 a WU19. 

b) Každé  takéto družstvo musí  štartovať  v oficiálnej súťaži, riadenej alebo uznanej SFZ,  
ktorá sa hrá na republikovej, regionálnej alebo oblastnej úrovni. 

 

Článok 2 Zdravotná starostlivosť o hráčky 

a) Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť, že všetky hráčky jeho A-družstva žien každoročne 
absolvujú lekársku prehliadku u telovýchovného lekára, ktorá zodpovedá požiadavkám  
„Súťažného poriadku futbalu“ a „Rozpisu republikových súťaží vo futbale“ (časť „Zdravotná 
starostlivosť“). Súčasťou lekárskej prehliadky musí byť aj vyšetrenie kardiovaskulárneho 
systému („Smernica SFZ o výkone činnosti futbalového lekára“). 

b) Žiadateľ o licenciu musí zabezpečiť, že všetky jeho hráčky od veku 12 rokov, každoročne 
absolvujú lekársku prehliadku, zodpovedajúcu požiadavkám uvedeným v čl. 6 prílohy č. 1 
„Smernice SFZ o licenčnom systéme mládeže“ a požiadavkám „Rozpisu republikových 
súťaží vo futbale“ (časť „Zdravotná starostlivosť“). 

 

Článok 3 Registrácia 

Žiadateľ o licenciu musí predložiť písomné vyhlásenie, podpísané jeho štatutárnym orgánom, 
ktoré potvrdzuje, že všetky jeho hráčky, vrátane hráčok mládežníckych družstiev starších ako   
12 rokov sú, v súlade s „Pravidlami FIFA o postavení a prestupoch hráčov“ a podľa ustanovení 
„Registračného a prestupového poriadku SFZ“ (RaPP), registrované v SFZ. 
 

Článok 4 Písomná zmluva profesionálnej hráčky  

Žiadateľ o licenciu musí predložiť: 
a) písomné vyhlásenie,  podpísané jeho štatutárnym orgánom, potvrdzujúce, že všetky jeho 

profesionálne hráčky (ak také má) s ním majú, v súlade s „Pravidlami FIFA o postavení a 
prestupoch hráčov“ a RaPP SFZ, uzatvorenú písomnú zmluvu; alebo 

b) vyhlásenie, podpísané jeho štatutárnym orgánom, potvrdzujúce, že žiadateľ o licenciu 
nemá žiadne profesionálne hráčky. 

 

Článok 5 Záležitosti rozhodovania a pravidiel futbalu 

Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že minimálne kapitánka A-družstva žien alebo jej 
zástupkyňa, hlavný  tréner  A-družstva žien alebo jeho asistent a vedúci A-družstva žien, sa 
zúčastnili  podujatia SFZ (alebo podujatia ním akceptovaného) k  problematike výkladu pravidiel 
a rozhodovania, a to počas roku predchádzajúceho licenčnej sezóne.  
 

 

B. LICENČNÉ KRITÉRIÁ V OBLASTI SOCIÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI VO FUTBALE 
 

Článok 6 Stratégia spoločenskej zodpovednosti vo futbale 

Žiadateľ o licenciu  musí predložiť písomné vyhlásenie, podpísané jeho štatutárnym orgánom, 
ktoré potvrdzuje, že prijal a realizuje stratégiu sociálnej zodpovednosti vo futbale, ktorá je               
v súlade so „Stratégiou udržateľnosti futbalu UEFA 2030“ a príslušnými usmerneniami a 
materiálmi SFZ, a to min. v oblastiach ochrany a bezpečnosti mládeže a boja proti rasizmu. 
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C. INFRAŠTRUKTÚRNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

Článok 7 Štadión pre domáce stretnutia v I. lige žien 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii štadión pre domáce stretnutia v I. lige  žien. Štadión 
sa musí nachádzať na území Slovenska a musí byť schválený komisiou SFZ pre štadióny 
a ihriská. 

b) Žiadateľ o licenciu preukazuje schválenie štadióna predložením platného „Certifikátu 
štadióna“ alebo musí byť schválenie štadióna overiteľné na webovom sídle SFZ. 

c) Ak žiadateľ o licenciu nie je vlastníkom štadióna, musí predložiť písomnú zmluvu 
s vlastníkom štadióna o jeho prenájme a používaní, pričom musí byť garantované 
používanie štadióna pre domáce stretnutia žiadateľa o licenciu na celú licenčnú sezónu. 

d) Štadión musí spĺňať všetky minimálne požiadavky na štadión kategórie 1, podľa ustanovení 
platnej „Smernice SFZ o infraštruktúre  štadiónov“.    

 

Článok 8 Dostupnosť tréningových zariadení  

a) Žiadateľ o licenciu musí mať k dispozícii tréningové zariadenia. 
b) Používanie tréningových zariadení musí byť garantované na celú licenčnú sezónu všetkým 

ženským družstvám žiadateľa o licenciu, vrátane mládežníckych. 
 

D. PERSONÁLNO-ADMINISTRATÍVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

 

Článok 9 Koordinátor / manažér pre ženský futbal 

Žiadateľ o licenciu musí mať ustanoveného manažéra, zodpovedného za riadenie a riešenie 
záležitostí ženského futbalu v klube. 
 

 

Článok 10 Lekár 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať minimálne jedného lekára, zodpovedného za lekársku 
starostlivosť o A-družstvo žien, konzultačnú činnosť a antidopingovú prevenciu.  

b) Lekár musí mať vysokoškolské vzdelanie minimálne v odbore „Všeobecné lekárstvo“, ktoré 
získal v slovenskej alebo v zahraničnej lekárskej fakulte, uznanej Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), v prípade zahraničnej lekárskej fakulty, Ministerstvom 
zdravotníctva SR. 

c) Lekár musí byť registrovaný Slovenskou lekárskou komorou a SFZ.  
 

Článok 11 Fyzioterapeut / masér  

a) Žiadateľ o licenciu musí mať kvalifikovaného fyzioterapeuta alebo maséra, zodpovedného 
za ošetrovanie, masáže a rehabilitáciu hráčok A-družstva žien, počas tréningov a zápasov 
a po nich. 

b) Fyzioterapeut / masér musí mať príslušné odborné vzdelanie, ktoré získal v slovenskej 
alebo v zahraničnej odbornej škole, uznanej MŠVVaŠ SR, v prípade zahraničnej školy, 
Ministerstvom zdravotníctva SR. 

 

Článok 12 Hlavný tréner 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať kvalifikovaného hlavného trénera, zodpovedného za výber 
hráčok, trénovanie a vedenie A-družstva žien klubu. 

b) Hlavný tréner musí byť držiteľom min. platnej UEFA B licencie.  
 

Článok 13 Asistent hlavného trénera 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať kvalifikovaného asistenta hlavného trénera, ktorý mu asistuje 

vo všetkých futbalových záležitostiach, týkajúcich sa A-družstva žien: 

b) Asistent hlavného trénera musí byť držiteľom min. platnej UEFA C licencie alebo platnej 

UEFA Grassroots C licencie. 
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Článok 14 Tréneri družstiev mládeže 

a) Žiadateľ o licenciu musí mať aspoň jedného kvalifikovaného trénera, zodpovedného za 
trénersko–metodickú činnosť a vedenie každého mládežníckeho družstva žien, uvedeného 
v článku 1, písm. a) tejto prílohy v tréningoch a zápasoch. 

b) Hlavní tréneri ženských družstiev mládeže musia byť držiteľmi min. platnej UEFA B 
licencie. 

 

Článok 15 Spoločné ustanovenia k článkom 12 až 14 

a) Za  držiteľa  požadovanej  trénerskej licencie  UEFA  sa v zmysle  článkov 12 až 14 tejto 

prílohy považuje tréner, ktorý podľa úrovne zavedenia „Trénerskej konvencie UEFA“: 

i) Vlastní požadovanú  trénerskú licenciu UEFA, vydanú SFZ alebo členskou asociáciou 

UEFA, ktorá je signatárom „Trénerskej konvencie UEFA“ na rovnakej úrovni ako SFZ; 

ii) Navštevuje školenie trénerov, absolvovaním ktorého môže získať požadovanú trénerskú 

licenciu UEFA. Len prihlásenie sa na takéto školenie pre splnenie tohto kritéria nestačí. 

b) Všetci tréneri, uvedení v článkoch 12 až 14 tejto prílohy, musia mať počas celej doby 

platnosti udelenej licencie platnú trénerskú zmluvu, zaevidovanú technickým úsekom SFZ 

a musia byť registrovaní v SFZ (ISSF). 

Článok 16 Práva a povinnosti 

Práva a povinnosti osôb, uvedených v článkoch 9 až 14 tejto prílohy, musia byť stanovené 
písomne.  
 

Článok 17 Povinnosť nahradenia počas sezóny 

a) Ak sa niektorá z funkcií, uvedených v článkoch 9 až 14 tejto prílohy počas licenčnej sezóny 
uvoľní, držiteľ licencie musí zabezpečiť, že najneskôr do 60 dní túto funkciu prevezme 
osoba, ktorá má na jej vykonávanie požadovanú kvalifikáciu. 

b) V prípade, že sa funkcia uvoľní z dôvodov ochorenia / dlhodobej práceneschopnosti a pod., 
SFZ môže 60-dňovú lehotu predĺžiť, ak mu držiteľ licencie hodnoverne preukáže, že osoba, 
ktorá funkciu zastávala, nie je ešte zdravotne spôsobilá pokračovať v jej vykonávaní. 

c) Každú takúto výmenu musí držiteľ licencie bezodkladne písomne oznámiť SFZ. 

 

E. PRÁVNE LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

 

Článok 18 Vyhlásenie vo vzťahu k účasti v I. lige žien 

a) Žiadateľ o licenciu musí predložiť právoplatné vyhlásenie, potvrdzujúce že: 

i) Uznáva za právne záväzné predpisy, smernice, normy a rozhodnutia  FIFA, UEFA a SFZ 
a uznáva súdnu právomoc Športového arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne 
(Švajčiarsko), ako je uvedené v príslušných článkoch stanov UEFA; 

ii) Na slovenskej úrovni bude hrať len klubové súťaže, riadené a/alebo uznané SFZ; 

iii) Na medzinárodnej úrovni sa bude zúčastňovať len klubových súťaží, uznaných UEFA 
alebo FIFA (toto sa netýka prípravných stretnutí); 

iv) Bude SFZ bezodkladne informovať o všetkých významných zmenách, udalostiach alebo 
podmienkach vážneho ekonomického významu; 

v) Bude sa riadiť a rešpektovať ustanovenia klubového licenčného systému SFZ; 

vi) Všetka dokumentácia, ktorú predkladá je kompletná a správna; 

vii) Splnomocňuje licenčnú administratívu a orgány SFZ na riešenie sporov preverovať 
dokumenty a získavať informácie aj od kompetentných verejných orgánov alebo 
súkromných subjektov a osôb, pokiaľ sa tak bude diať v súlade s platnou slovenskou 
legislatívou. 
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b) Toto vyhlásenie musí byť vyhotovené a podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa 
o licenciu nie skôr, ako tri mesiace pred určeným termínom jeho predloženia SFZ. 
Podpis(y) musia byť úradne overené. 

 

Článok 19 Minimálna právna informácia  

a) Žiadateľ o licenciu, ktorý nemá A-družstvo mužov alebo jeho A-družstvo mužov nehrá v I. 
alebo II. lige mužov, musí predložiť min. úradne overenú kópiu jeho platných stanov alebo 
zakladateľského dokumentu alebo písomné vyhlásenie jeho štatutárneho orgánu, 
potvrdzujúce platnosť skôr predložených stanov bez zmien. 

b) Žiadateľ o licenciu, ktorý nemá A-družstvo mužov alebo jeho A-družstvo mužov nehrá v I. 
alebo II. lige mužov musí predložiť výpis z obchodného registra príslušného súdu alebo 
výpis z evidencie občianskych združení, nie starší ako 30 dní a obsahujúci tieto údaje:  

• úplný názov; 

• sídlo (adresa); 

• právna forma; 

• mená a funkcie osôb a spôsob konania v mene spoločnosti. 

c) V prihláške do licenčného konania celé meno a priame kontaktné údaje (mobilný telefón 

a emailová adresa) min. jednej osoby, zodpovednej za záležitosti licenčného konania pre 

štart v I. lige žien. 

F. FINANČNÉ LICENČNÉ KRITÉRIÁ 
 

 

Článok 20 Ročná účtovná závierka.  

a) Žiadateľ o licenciu, ktorý nemá A-družstvo mužov alebo jeho A-družstvo mužov nehrá v I. 
alebo II. lige mužov, musí predložiť ročnú účtovnú závierku (ďalej len RÚZ), zostavenú 
podľa požiadaviek slovenských účtovných predpisov k 31.12. ktorý predchádza termínu, 
stanovenom SFZ pre predloženie licenčnej dokumentácie.  

b) Predložená RÚZ musí obsahovať minimálne súvahu a výkaz ziskov a strát, ktoré sú 
zostavené k 31.12., ktorý predchádza termínu stanovenom SFZ pre predloženie licenčnej 
dokumentácie.  

 

 

Článok 21 Žiadne  záväzky  po  lehote  splatnosti voči zamestnancom, sociálnym a daňovým 

inštitúciám a orgánom.    

a) Žiadateľ o licenciu musí preukázať, že nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči 
zamestnancom, sociálnym a daňovým inštitúciám a orgánom a SFZ, ako uvádzajú články 
63, 64 a 65 tejto smernice. 

b) Pojem "zamestnanci" zahŕňa všetky profesionálne hráčky žiadateľa o licenciu (ak také má), 
v súlade s „Pravidlami FIFA o postavení a prestupoch hráčov“ a RaPP SFZ, ako aj osoby, 
uvedené v článkoch 9 až 14 tejto prílohy.  

 
 
 
 
 

 


