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I. ČASOVÝ HARMONOGRAM LICENČNÉHO KONANIA V SÚŤAŽNOM ROČNÍKU 2015/2016 
 

„Licenčné konanie musí prebiehať v termínoch, stanovených platnou Smernicou klubového 
licenčného systému SFZ (ďalej len smernica) a Licenčným štandardom SFZ.“ 
 
Harmonogram licenčného konania v súťaţnom ročníku 2015/2016 bol schválený takto:  
 
do 30.11.2015 Odoslanie licenčnej  dokumentácie futbalovým klubom – účastníkom Fortuna  

ligy (ďalej len FL). 
 

do 15.12.2015  Prihlásenie sa klubov do licenčného konania. 
 

do 15.03.2016 Zaslanie dokumentácie klubov Licenčnej komisii SFZ (ďalej len LcK) na 
preverovanie (okrem dokumentácie, týkajúcej sa záväzkov po splatnosti, 
podľa článkov 59 a 60 smernice). 

 

     01.04.2016 Zaslanie dokumentácie k záväzkom po splatnosti. 
 

do 07.04.2016 Termín pre doplnenie chýbajúcej alebo nevyhovujúcej dokumentácie klubov. 
 

do 20.04.2016 Preverovanie plnenia poţiadaviek licenčných kritérií klubmi, ţiadajúcimi  
o udelenie licencie, doplňovanie chýbajúcej dokumentácie, príprava a 
prerokovanie podkladových správ s odporúčaniami pre Prvostupňový orgán 
licenčného konania SFZ (ďalej len POLK). 

 

do 31.05.2016 Rozhodnutia licenčných orgánov SFZ o udelení / neudelení licencie, vrátane 
rozhodnutí Odvolacieho orgánu licenčného konania SFZ (ďalej len OOLK), 
po prerokovaní prípadných podaných odvolaní.   

 Zaslanie protokolu s rozhodnutiami  licenčných orgánov SFZ licenčnej 
administratíve UEFA, informovanie Únie ligových klubov (ďalej len ÚLK). 

 

jún/júl 2016 Preverenie plnenia podmienok účasti vo FL víťazom DOXXbet ligy 
2015/2016  mimoriadnym pouţitím klubového licenčného systému (tzv. 
skrátené licenčné konanie), písomné oznámenie výsledkov preverenia ÚLK.      

 

R E A L I Z Á C I A 
 

Dokumentácia k  licenčnému konaniu bola všetkým klubom FL zaslaná doporučenou poštou dňa 
27.11.2015 Do 15.12.2015 sa všetky kluby poţadovaným spôsobom prihlásili do licenčného 
konania. 
 

15.3.2016 bol posledný moţný termín odoslania licenčnej dokumentácie na preverovanie. Termín 
dodrţali všetky kluby. Dokumentácia bola po kontrole jej kompletnosti manaţérom klubového 
licenčného systému (ďalej len MKLS) dňa 23.3.2016 protokolárne odovzdaná odborníkom LcK na 
preverovanie. Na doplnenie chýbajúcej alebo nevyhovujúcej dokumentácie LcK stanovila termín 
7.4.2016, na ktorý boli kluby upozornené písomne a  aj opakovanými oznamami v Úradných 
správach SFZ (ďalej len ÚS). 
 

1.4.2016  kluby zasielali dokumentáciu k záväzkom po splatnosti, podľa článkov 59 a 60 smernice 
(ak mali tieto záleţitosti vysporiadané, mohli tak urobiť aj k 15.3.2016). S dodrţaním termínu neboli 
problémy, ale dokumentáciu k  tomuto termínu zaslalo ešte viacero klubov (Myjava, Senica, Slovan 
Bratislava, Trenčín, Zlaté Moravce). 
 

Odporúčania LcK a MKLS pre rokovanie POLK boli prerokované na zasadnutí LcK, konanom dňa 
20.4.2016. LcK na ňom neodporučila udelenie licencie klubom ŠK Slovan Bratislava, Spartak 
Myjava a MFK Skalica, ak do rokovania POLK neodstránia nedostatky, na ktoré boli upozornené 
v písomnom prizvaní na zasadnutie POLK. 
 

Rokovanie POLK sa uskutočnilo 26.4.2016 v sídle SFZ a  predchádzalo mu dodanie posledného 
dokumentu zo strany klubov, a to „Vyhlásenia pred rozhodnutím o udelení licencie“, ktoré všetky 
kluby riadne predloţili.    
 

POLK, na základe odporúčaní LcK, doplnenia dokumentácie klubmi Spartak Myjava a MFK 
Skalica, vypočutia prizvaného zástupcu ŠK Slovan Bratislava, ako aj na základe vlastných 
zistení, rozhodol všetkým klubom licenciu pre súťaţe UEFA a Fortuna ligu súťaţného 
ročníka 2016/2017 udeliť. 
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Podrobnejšie informácie o výsledkoch licenčného konania a rozhodnutiach licenčných orgánov 
SFZ uvádza časť III. tejto správy - „Rozhodovanie licenčných orgánov SFZ o udelení licencie“.   
 

Dňa 24.5.2016 zaslal MKLS na UEFA oficiálny protokol s rozhodnutiami licenčných orgánov SFZ. 
Jeho prijatie potvrdil p. Giancarlo Dapoto, manaţér UEFA Club Licensing & Financial Fair Play 
Unit, e-mailom zo dňa 26.5.2016 
 

O rozhodnutiach POLK bol písomne informovaný aj výkonný výbor SFZ (zasadnutie dňa  9.5.2016) 
a vedenie ÚLK – riadiaceho orgánu FL.  
 

K O M E N T Á R 
 

 Z hľadiska dodrţania termínov licenčné konanie prebehlo v súlade so schváleným harmono- 
gramom licenčného konania a poţiadavkami platnej smernice. 

 

O dodrţaní všetkých poţiadaviek, opísaných v tejto časti správy, je spracovaná aj ďalšia písomná 
dokumentácia, podľa poţiadaviek Licenčného štandardu SFZ, vydanie 2013 na priebeh a riadenie 
licenčného konania.  
  

II.  PREDLOŽENIE DOKUMENTÁCIE ŽIADATEĽMI O LICENCIU A JEJ PREVEROVANIE 
 

„Žiadatelia o udelenie licencie musia v termíne stanovenom licenzorom odoslať na prevero-  
vanie dokumentáciu, preukazujúcu splnenie požiadaviek všetkých licenčných kritérií.“ 
 

V podmienkach SFZ je týmto termínom 15.3. roka, v ktorom začína nový ročník klubových súťaţí 
UEFA a FL. Dokumentácia k záväzkom po splatnosti sa zasiela aţ 1.4., nakoľko do 31.3. majú 
všetky kluby moţnosť stanoveným spôsobom vysporiadať záväzky, ktoré vznikli do 31.12. pred- 
chádzajúceho roka. 
Preverovanie plnenia poţiadaviek kritérií klubmi bolo potrebné vykonať tak, aby do 20.4.2016 bola 
pripravená podkladová správa s odporúčaniami pre rokovanie POLK.      
 

R E A L I Z Á C I A 
 

Dokumentácia, ktorej kompletnosť po doručení kontroloval MKLS, bola z klubov odoslaná 
v stanovenom termíne. Po jej protokolárnom prevzatí odborníkmi LcK pre licenčné kritériá, bolo 
zahájené jej preverovanie, ktoré vykonali : 
 

Športové kritériá   pp. Miloslav RICHNÁK a Milan SLÁDKOVIČ 
Infraštruktúrne kritériá  pp. Ivan DEŢĎ a Daniel CHMURNÝ 
Personálno-administratívne kritériá pp. Marián ELEFANT a Ján FAŠUNG 
Právne kritériá   pp. Vladimír BRENČIČ a Vincent RECHTORÍK 
Finančné kritériá   pp. Peter MICHALÍK a  Andrej ROZVADSKÝ   
 

Súčasťou preverovania klubov – ţiadateľov o udelenie licencie – boli  aj fyzické návštevy viacerých  
štadiónov, ktoré vykonali zástupcovia Komisie SFZ pre štadióny a ihriská (ďalej len KŠI) na 
štadióne Pasienky, v Trenčíne, Zlatých Moravciach a Myjave).   
 

 

K O M E N T Á R 
 

 Všetky kluby v stanovenom termíne zaslali LcK pripravenú dokumentáciu na preverovanie.  Len 
štyri kluby (Dunajská Streda, Ruţomberok, Senica a Ţilina) však predloţili dokumentáciu, ktorú 
po prvotnom preverení kompletnosti (bez skúmania obsahu) vykonanom MKLS, nebolo 
potrebné doplňovať. Napriek tomu, je to v porovnaní s predchádzajúcim licenčným cyklom 
zlepšenie, vtedy totiţ nebola kompletná dokumentácia ani jedného klubu ! 

  

 Spokojnosť moţno vyjadriť aj s úrovňou dokumentácie (z pohľadu kompletnosti) ŢP ŠPORT 
Podbrezová a aj dokumentácia nováčika FL MFK Zemplín Michalovce patrila k solídnym. 
Ostatné kluby pripravili dokumentáciu, ktorú bolo potrebné vo väčšom rozsahu doplňovať.    

 

 Najväčšie nedostatky sa vyskytovali v dokumentácii finančných kritérií (chýbajúce alebo zle 
datované potvrdenia / vyhlásenia zamestnancov, resp. splátkové kalendáre, nedostatočné 
finančné informácie do budúcnosti, chýbajúca doplňujúca finančná informácia a finančný prehľad 
spracovaný manaţmentom). Naopak, takmer bez problémov kluby pripravili dokumentáciu 
k plneniu poţiadaviek právnych a najmä športových kritérií.    
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O dodrţaní všetkých poţiadaviek, opísaných v tejto časti správy, je spracovaná aj ďalšia písomná 
dokumentácia, podľa poţiadaviek Licenčného štandardu SFZ, vydanie 2013 na priebeh a riadenie 
licenčného konania.  
 

III. ROZHODOVANIE LICENČNÝCH ORGÁNOV SFZ O UDELENÍ LICENCIE  
 

„Rozhodovanie o  udelení licencií musí prebiehať na úrovni dvoch nezávislých licenčných 
orgánov (ďalej len LO). V prípade, že licenciu neudelí POLK, žiadatelia o licenciu majú 
možnosť odvolať sa na OOLK“.  

 

R E A L I Z Á C I A 
 

Správu MKLS s odporúčaniami pre POLK, vychádzajúcimi zo správ odborníkov LcK o preverení 
futbalových klubov - ţiadateľov o udelenie licencie, LcK prerokovala a schválila 20.4.2016, pričom 
neodporučila udelenie licencie klubom ŠK Slovan Bratislava, Spartak Myjava a MFK Skalica, 
ak do rokovania POLK neodstránia nedostatky, na ktoré boli upozornené v písomnom prizvaní na 
zasadnutie POLK, resp. nepreukáţu ich neexistenciu. 
 

Zasadnutie POLK sa uskutočnilo 26.4.2016 v sídle SFZ a zúčastnili sa ho jeho členovia: Ing. Juraj 
Obloţinský – predseda, Ing. Boris Goga – nezávislý audítor a Ing. Peter Michalík – člen.  JUDr. 
Timotej Minarovič – kvalifikovaný právnik POLK sa z dôvodov dlhodobej práceneschopnosti po 
úraze zo zasadnutia POLK ospravedlnil.   
 

Na zasadnutí POLK boli prítomné aj ďalšie osoby, a to MKLS – Milan Vojtek a Zdeněk Roman – 
zástupca klubu ŠK Slovan Bratislava – prizvaný za účelom vypočutia k nejasnostiam vo finančnej 
dokumentácii klubu. S ďalšími klubmi – MFK Skalica a Spartak Myjava, ktorých zástupcovia boli 
na rokovanie POLK tieţ prizvaní, bolo vzhľadom na preukázané odstránenie nedostatkov 
a predloţenie poţadovaných dokumentov deň pred zasadnutím POLK dohodnuté, ţe sa ho 
nemusia zúčastniť.     
 

POLK prediskutoval predloţenú podkladovú správu LcK a MKLS, vypočul zástupcu predvolaného 
klubu, ktorý na zasadnutí POLK preukázal vysporiadanie nedostatočne dokladovaného záväzku 
voči hráčovi Soumahovi v plnej výške a v dohodnutej lehote a v prvostupňovom konaní rozhodol 
udeliť licenciu pre súťaţe UEFA a FL súťaţného ročníka 2016/2017 týmto klubom: 
ŠK Slovan Bratislava, FK DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, Spartak 
Myjava, ŢP Šport Podbrezová, FK Senica, MFK Skalica, MFK Ruţomberok, FC Spartak 
Trnava, AS Trenčín, FC ViOn Zlaté Moravce a MŠK Ţilina. 
 

Rozhodnutia POLK boli ešte v deň jeho rokovania elektronickou poštou odoslané klubom, o deň 
neskôr im bol doporučenou poštou odoslaný originál rozhodnutia POLK (tzv. licencia) a dňa 
30.4.2016 boli rozhodnutia POLK zverejnené aj v ÚS v denníku Šport (29.4.2016 na webstránke 
SFZ).  

 

Dňa 24.5.2016 bol na UEFA v predpísanom formáte odoslaný oficiálny protokol s rozhodnutiami 
LO na licenčnú sezónu 2016/2017. Jeho prijatie e-mailom potvrdil p. Giancarlo Dapoto – manaţér 
UEFA Club Licensing & Financial Fair Play Unit (viď aj komentár v časti I. tejto správy) a licenčné 
konanie pre vstup do súťaţí UEFA a FL 2016/2017 bolo ukončené.   
 

K O M E N T Á R 
 

 Činnosť LO bola v  tomto licenčnom cykle o niečo jednoduchšia, ako v predchádzajúcom 
licenčnom konaní. Napriek tomu, ţe o udelení licencií nemusel rozhodovať aţ OOLK, 
nehodnotíme toto licenčné konanie za úplne bezproblémové a jednoduché (viď aj záver tejto 
správy).   

 

 Všetci členovia POLK vykonávali svoje funkcie oprávnene a v súlade s poţiadavkami  smernice  
a  Licenčného  štandardu SFZ,  o  čom  informuje aj „Správa o nezávislosti licenčných orgánov 
SFZ“, ktorá je prílohou tejto správy. 

 

O dodrţaní všetkých poţiadaviek, opísaných v tejto časti správy, je spracovaná aj ďalšia písomná 
dokumentácia, podľa poţiadaviek Licenčného štandardu SFZ, vydanie 2013 na priebeh a riadenie 
licenčného konania.  
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IV. VYHODNOTENIE LICENČNÉHO CYKLU  A OPATRENIA DO BUDÚCNOSTI 
 

„Licenzor musí po ukončení každého cyklu udeľovania licencií vykonať jeho interný audit,  
získať spätnú väzbu od futbalových klubov, ktoré absolvovali licenčné konanie, ako aj 
spätnú väzbu od členov licenčnej administratívy SFZ (ďalej len LA) a LO a všetky tieto 
informácie využiť pre prijatie takých opatrení, ktoré by mohli skvalitniť nasledujúci licenčný 
cyklus a celkový chod klubového licenčného systému (ďalej len KLS).“    
 

R E A L I Z Á C I A 
 

Po internej analýze licenčného cyklu 2014/2015 a certifikačnom audite SGS, vykonanom 
v septembri 2015, sa realizovalo viacero činností a opatrení. V tejto oblasti môţeme spomenúť 
najmä: 
 

 V januári 2016 bola kaţdému klubu zaslaná osobitne vypracovaná špecifikácia licenčnej 
dokumentácie, ktorú je povinný v novom licenčnom cykle predloţiť, pričom bola akceptovaná 
aj pouţiteľná dokumentácia z predchádzajúcich licenčných cyklov a dokumentácia, predklada- 
ná klubmi v rámci licenčného systému mládeţe.    

 

 V priebehu januára a februára 2016 boli kluby prostredníctvom ÚS opakovane upozorňované 
na termín predloţenia auditovaných finančných výkazov – 15.3.2016 a bolo im odporučené 
včas kontaktovať audítorov, za účelom dohodnutia a vykonania auditu účtovnej závierky klubu 
za rok 2015.  

 

 Dňa 23.2.2016 sa konal X. Workshop KLS, primárne zameraný na licenčné konanie. Na 
workshope boli klubom prezentované všetky zmeny Smernice klubového licenčného systému 
SFZ, vydanie 2015, v porovnaní s  jej vydaním z  roku 2012 a aktuálne informácie z oblasti 
finančného monitorovania klubov a finančného fair play v súťaţiach UEFA. Samostatne bola 
na workshope prezentovaná téma integrity futbalu, matchfixingu a vzdelávania mládeţe k tejto 
problematike (vykonal Peter Dedík, manaţér integrity SFZ).  

 

 Vo februári 2016 sa zintenzívnila aj komunikácia LA s autorizovanými osobami  klubov  pre  
UEFA CL & FFP ITS.  Tieto osoby boli poţiadané o písomné potvrdenie vykonávania funkcie aj 
na ďalšie obdobie (min. do 15.7.2016). V prípade zaregistrovania novej autorizovanej osoby 
(MFK Zemplín Michalovce a MFK Skalica), pp. Rozvadský a Vojtek klubom asistovali 
v komunikácii s UEFA a pri príprave a zaslaní agendy, potrebnej k zaregistrovaniu autorizova- 
nej osoby a vygenerovaniu nových prístupových kódov. 

 

 V priebehu marca 2016 bolo v ÚS opakovane zverejňované upozornenie LcK na termín 
predloţenia podkladov k licenčnému konaniu a  LA asistovala klubom pri predbeţnom 
nahlasovaní štadiónov pre súťaţe UEFA 2016/2017. 

 

 V priebehu apríla 2016 bola v ÚS opakovaná informácia o termíne predloţenia „Vyhlásenia 
pred rozhodnutím o udelení licencie“ a pokyny autorizovaným osobám klubov k vkladaniu dát 
do UEFA CL & FFP IT systému k 29.4.2016. 

 

Do vykonania ďalšieho auditu KLS (dozorový audit SGS, dňa 12.9.2016), ktorý preverí, či v rámci 
ukončeného licenčného cyklu boli dodrţané všetky poţiadavky platného Licenčného štandardu 
UEFA/SFZ, vyhodnotíme jeho celkový priebeh, dotazníky klubov – účastníkov licenčného konania 
a aj dotazníky členov LA a LO, ktorí v licenčnom konaní plnili delegované úlohy. 
 

Vyhodnotená bude prípadná potreba personálnych zmien v LA alebo LO. Posúdené budú popisy 
pracovnej činnosti členov LA a LO, potreba ich ďalšieho vzdelávania a zaškoľovania, potreba 
úpravy platných predpisov a smerníc KLS, ako aj jeho ďalšie materiálno-technické zabezpečenie. 

 

Realizácia všetkých spomínaných opatrení  je  súčasťou tzv. prvostupňového auditu, vykonanie 
ktorého po kaţdom ukončenom licenčnom cykle, je jednou z hlavných poţiadaviek pre úspešné 
absolvovanie auditu KLS, vykonávaného nezávislým certifikačným orgánom SGS, k tejto činnosti 
povereným UEFA.    

 

K O M E N T Á R 
 

V príprave na udeľovanie licencií v súťaţnom ročníku 2015/2016 LA, okrem svojich základných 
povinností, tradične realizovala aj viacero nadštandardných krokov (napr. opakované aktualizácie 
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špecifikácií licenčnej dokumentácie viacerým klubom, konzultácie ku vkladaniu údajov do UEFA 
FFP ITS, spolupráca pri administrácii vstupu klubov do súťaţí UEFA a nahlásení štadiónov – 
predbeţných miest v súťaţiach UEFA 2016/2017 a pod.). Napriek tomu sa na strane klubov 
vyskytli problémy, o ktorých je potrebné sa zmieniť: 
 

 Ani po trinástich licenčných cykloch si časť klubov nezvykla pripravovať licenčnú dokumentáciu 
v predstihu a zasielať ju priebeţne, ale venuje jej príprave max. niekoľko posledných týţdňov, 
či dokonca dní pred termínom jej predloţenia, čo sa následne prejavuje na jej kvalite, najmä 
z hľadiska kompletnosti a výpovednej hodnoty. 

 

 Kluby síce dodrţali všetky termíny licenčného konania, no najmä pri doplňovaní chýbajúcej 
alebo nekompletnej dokumentácie túto častokrát zasielali aţ v poslednom moţnom termíne 
a riskovali tým, ţe v prípade nedostatkov dokumentácia nemusí byť uznaná pre prvostupňové 
konanie. V niektorých prípadoch kluby doslova skúšali a testovali pozornosť preverujúcich 
odborníkov LcK, keď zrejme vedome zasielali aj neplatnú alebo nekompletnú dokumentáciu 
(najmä finančnú) s očakávaním, ţe si túto skutočnosť niekto nevšimne.  

 

 Niektoré kluby nedoceňujú význam účasti na licenčnom workshope (tento rok sa nezúčastnili 
Myjava a Michalovce), pričom sa sami zbavujú moţnosti získania informácií z „prvej ruky“, či 
prípadného osobného konzultovania problémov priamo na workshope, čo si následne 
nahrádzajú zvýšenou frekvenciou kontaktovania členov LA tesne pred termínom zaslania 
dokumentácie na preverovanie alebo pred termínom jej doplňovania.                                  
V tejto oblasti nás prekvapil aj nezáujem klubov DOXXbet ligy – v čase konania workshopu 
moţných postupujúcich do FL 2016/2017, keď zo štyroch pozvaných klubov sa ho zúčastnil len 
zástupca FK Pohronie ŢH / Dolná Ţdaňa.   

 

DO ZAČIATKU NOVÉHO LICENČNÉHO CYKLU SA ZAMERIAME NAJMÄ NA : 
A 

 prípravu textovej úpravy Smernice KLS SFZ, vydanie 2015, v zmysle odporúčania UEFA, aby 
boli oba LO doplnené o advokáta (v OOLK advokát pracuje); 

 prípravu textovej úpravy Smernice KLS SFZ, vydanie 2015, v zmysle rokovaní s ÚLK o zave- 
dení ročného ochranného dohľadu nad klubom, ktorý získal licenciu, ale vypadol z FL; 

 kontrolu plnenia opatrení uloţených klubom LO a kontrolu plnenia splátkových kalendárov, 
ktoré boli akceptované v licenčnom konaní; 

 interný audit KLS po ukončenom licenčnom cykle, vrátane vyhodnotenia čiastkových oblastí,   
s prípravou na dozorový audit SGS (12.9.2016);  

 získanie spätnej väzby od čo najväčšieho počtu účastníkov licenčného konania (kluby, LA, 
predseda POLK) a zavedenie ich vhodných návrhov a podnetov do praxe; 

 priebeţné informovanie klubov o finančnom monitorovaní v rámci  „UEFA FFP“ a ak to bude 
potrebné, aj ďalšie zaškolenie autorizovaných osôb klubov; 

 ďalšiu spoluprácu s ÚLK a KŠI v oblasti kontroly plnenia licenčných kritérií, týkajúcich sa najmä 
infraštruktúry štadiónov (realizácia smernice „Infraštruktúra 2018“ v praxi) a aktualizácie 
alebo doplňovania základných dokumentov štadiónov. 

 

V. SPOLUPRÁCA S ÚLK 
 

 

Aj v ukončenom licenčnom cykle pokračovala aktívna spolupráca s ÚLK - riadiacim orgánom FL.   
 

 Vo vzájomnej spolupráci sa pripravovalo znenie niektorých častí Smernice klubového licenčného 
systému SFZ, vydanie 2015.  

 

 Prediskutované a dohodnuté bolo znenie vybraných článkov Rozpisu RS SFZ a ÚLK pre súťaţný 
ročník 2016/2017, týkajúcich sa klubového licenčného systému a niektorých poţiadaviek, 
súvisiacich s plnením licenčných kritérií.  

 

 Na základe poţiadavky ÚLK, sa mimoriadnym pouţitím klubového licenčného systému realizuje 
preverenie plnenia vybraných podmienok účasti vo FL 2016/2017 víťazom DOXXbet ligy 
2015/2016 klubom 1. FC Tatran Prešov. * 

 

 Komunikácia sa realizovala jednak účasťou MKLS, ako zástupcu SFZ na zasadnutiach Prezídia 
ÚLK (viacerých zasadnutí sa zúčastnil aj predseda LcK a POLK), resp. komunikáciou predsedu 
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LcK a POLK priamo s  prezidentom ÚLK, ale aj osobnou a písomnou komunikáciou s výkon- 
ným riaditeľom ÚLK. 

 

* O konečnom výsledku preverenia vybraných poţiadaviek bude ÚLK informovaná do konca júna t.r., 
o celkovom splnení poţiadaviek, aţ po vykonaní kontroly štadióna, v predpokladanom termíne  - prvý júlový 
týţdeň. 

 

VI. OPATRENIA ULOŽENÉ KLUBOM LO SFZ 
 

LO má v rozhodnutí o udelení licencie právo klubom uloţiť opatrenia, ktorých plnenie povaţuje, či 
uţ na základe znenia smernice, odporúčania LcK alebo vlastných zistení, za opodstatnené. 
 

Opatrenia uloţené POLK : 
 

 Vzhľadom na neukončenie procesu certifikácie štadióna pre súťaţe UEFA a FL (kvôli úpravám, 
resp. prestavbám štadiónov), uloţil klubom ŠK Slovan Bratislava, Spartak Myjava, AS 
Trenčín a FC ViOn Zlaté Moravce do 30.6.2016 KŠI doloţiť platnú dokumentáciu, 
poţadovanú k vydaniu „Certifikátu“ hlavného štadióna klubu. 

 

 Vzhľadom na porušenie minimálne jedného z kontrolných indikátorov finančných kritérií 
(modifikovanie výroku audítora alebo záporné vlastné imanie spoločnosti), uloţil klubom FK 
DAC 1904 Dunajská Streda, MFK Zemplín Michalovce, Spartak Myjava, MFK 
Ruţomberok, FK Senica, AS Trenčín a FC Spartak Trnava aţ do konca licenčnej sezóny 
štvrťročne predkladať aktualizované finančné informácie do budúcnosti.    

 

Všetky opatrenia uloţené klubom LO, bude LcK, v prípadnej spolupráci s orgánmi ÚLK a KŠI, 
kontrolovať.      

 

VII. Z Á V E R 
 

Ako sme uţ raz v tejto správe spomenuli, napriek skutočnosti, ţe po desiatich rokoch nemusel 
o udelení licencií klubom rozhodovať aţ OOLK, tohtoročné licenčné konanie vôbec nepovaţujeme 
za bezproblémové alebo jednoduché. Na takéto posúdenie vplýva hneď niekoľko faktorov, ktoré 
v tejto správe nemôţeme opomenúť.     

 

Finančný rok 2015 veľkej väčšiny klubov opäť skončil stratou, vo viacerých prípadoch pomerne 
vysokou a uţ opakovanou (Senica, Dunajská Streda, Trnava, Ruţomberok). Stratový hospodársky 
výsledok (ďalej len HV) však dosiahla aj Myjava, Podbrezová, či Zlaté Moravce, čo u týchto klubov 
doteraz nebývalo zvykom. Finančný rok 2015 stratou skončili aj obaja nováčikovia FL – Michalovce 
a Skalica. Teda  len tri kluby (Slovan Bratislava, Trenčín a Ţilina) dokázali v roku 2015 hospodáriť 
so ziskom, pričom zaujímavejší HV dosiahol len ŠK Slovan Bratislava (+ 620 tis. €). 

 

Niekoľko klubov má uţ dlhoročne záporné vlastné imanie a porušuje kontrolné finančné indikátory. 
V správach audítorov viacerých klubov sú zdôraznenia skutočnosti, poukazujúce na ohrozenie 
zachovania nepretrţitej činnosti klubu ako akciovej spoločnosti.  
Je preto nevyhnutné, aby kluby začali realizovať ďalšie opatrenia na zniţovanie strát, resp. na 
účinnejšie napĺňanie príjmových poloţiek svojich rozpočtov. Zatiaľ sa touto cestou vydalo len 
niekoľko klubov (Trenčín, Trnava, Ruţomberok), ale v blízkej budúcnosti to nevyhnutne čaká aj 
viacero ďalších, nakoľko v zmysle ustanovení Finančného fair play v súťaţiach UEFA, môţe byť 
opakovaný stratový HV dôvodom nezaradenia klubu do klubových súťaţí UEFA, čo uţ z jej strany 
bolo viackrát uplatnené voči niektorým gréckym, tureckým, rumunským, ale aj talianskym alebo 
španielskym klubom.   

 

Vďaka dôslednej práci finančných odborníkov LcK a komunikácii s  klubmi, sa v niekoľkých prípa- 
doch podarilo predísť situácii, ktorá by v zmysle ustanovení licenčnej smernice mohla viesť 
k neudeleniu licencie (Slovan Bratislava, Dunajská Streda, Myjava, Trnava) a zdôrazňujeme aj 
skutočnosť, ţe klubmi bolo opäť vysporiadaných viacero „latentných“ záväzkov po splatnosti, ktoré 
by zrejme v inej situácii, ako pri hrozbe neudelenia licencie, neriešili.   
Prekvapujúce to bola najmä u Slovana Bratislava, ktorý aţ v „hodine dvanástej“ riešil niekoľko 
takýchto prípadov a udelenie licencie si obhájil aţ na zasadnutí POLK, na ktorom preukázal 
vysporiadanie nedostatočne zdokumentovaného moţného záväzku po splatnosti.  
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Uţ po niekoľkýkrát zdôrazňujeme, ţe LcK môţe preveriť len dokumentáciu, ktorú sú kluby povinné 
predloţiť, v zmysle ustanovení KLS, pričom oprávnené orgány klubu prehlasujú, ţe dokumentácia 
je kompletná a pravá.  
Nevieme teda zaručiť, či kluby nemajú aj ďalšie záväzky, napr. voči iným subjektom, ako sú 
sociálne a daňové inštitúcie, voči ich dodávateľom tovarov, či poskytovateľom sluţieb, no 
zaručujeme, ţe predloţená dokumentácia kaţdého klubu a ku kaţdej oblasti licenčných kritérií, je 
vţdy preverená dôsledne a zodpovedne. 
 
Napriek vyššie uvedenému a viac negatívnemu záverečnému hodnoteniu, nás na druhej strane 
teší, ţe stále máme kluby, ktoré sa solídne dokáţu vysporiadať najmä s poţiadavkami finančných 
kritérií (tento rok Podbrezová a Ţilina, zlepšila sa Dunajská Streda a Trenčín), ktoré u viacerých 
ostatných klubov stále predstavujú najťaţšiu prekáţku na ceste za získaním licencie.  
 

Taktieţ nás teší, ţe uţ viacero klubov pravidelne pripravuje licenčnú dokumentáciu na veľmi 
slušnej úrovni (Dunajská Streda, Ruţomberok, Senica, Ţilina), čo sa tento rok prejavilo napr. 
podstatne menším rozsahom doplňovania chýbajúcej dokumentácie. 
 

A v neposlednom rade nás teší, ţe vďaka realizácii „Projektu výstavby, modernizácie a rekon- 
štrukcie futbalových štadiónov“, uţ máme nielen novú City Arénu v Trnave – nedávno klasifikovanú 
ako štadión kategórie 4, ale aj ukončenú prestavbu, či rekonštrukciu ďalších šiestich ligových  
štadiónov (Myjava, Podbrezová, Ruţomberok, Senica, Zlaté Moravce a Ţilina). 
 

V lete t.r. bude dokončené aj NTC SFZ v Poprade – ďalší štadión kategórie 3, kde sa pracuje uţ 
len na tréningových plochách a intenzívne sa uţ rozbehli aj práce na štadióne v  Dunajskej Strede. 
Uţ v blízkej budúcnosti by sme tak nemali mať problémy s infraštruktúrou štadiónov, a veríme, ţe 
po celkovom ukončení projektu uţ viac nenastane situácia, ţe slovenský klub nebude môcť na 
vlastnom štadióne odohrať ani len prvé predkolo súťaţe UEFA a len dva naše štadióny budú 
spĺňať podmienky pre odohranie vyšších fáz klubových súťaţí UEFA. 
 
 

 
Bratislava 22.6.2016 

 
 
 
Dr. Milan VOJTEK, v.r.        Ing. Juraj OBLOŢINSKÝ, v.r. 
manaţér klubového licenčného systému    predseda POLK a LcK SFZ 

 


