
 

 

KLUBOVÝ LICENČNÝ SYSTÉM  
Licenčný štandard SFZ, verzia 0916  

 

Harmonogram licenčného konania             
v licenčnom cykle 2016/2017 

   

      

 

Udeľovanie  licencií pre vstup  do  klubových  súťaží  UEFA a Fortuna ligy súťažného ročníka 
2017/2018, bude v licenčnom cykle 2016/2017 prebiehať podľa tohoto harmonogramu : 
 

Činnosť / požiadavka Plní / termín 

Príprava a zaslanie licenčnej dokumentácie zo SFZ futbalovým klubom 
– účastníkom FORTUNA ligy 2016/2017. 

Licenčná administratíva SFZ (LA)       
do 30.11.2016 

 

Zaslanie potvrdenia o obdržaní licenčnej dokumentácie, potvrdenej 
zmluvy medzi SFZ a klubom, nahlásenie kontaktnej osoby = prihláška 
do licenčného konania. 

 

FK žiadajúce o udelenie licencie 
do 15.12.2016 

 

Príprava licenčnej dokumentácie v kluboch a jej odoslanie Licenčnej 
komisii SFZ. 

FK žiadajúce o udelenie licencie 
do 15.3.2017 

 

Odoslanie dokumentácie, týkajúcej sa stavu záväzkov klubov 
po splatnosti k 31.12.2016 a 31.3.2017. 

FK žiadajúce o udelenie licencie 
3.4.2017 

 

Preverovanie obdržanej licenčnej dokumentácie, kontrolné návštevy 
štadiónov / klubov, príprava správ pre rokovanie POLK. 

LA, odborníci LcK pre kritériá 
do 20.4.2017 

 

Zaslanie písomného vyhlásenia klubu, predchádzajúceho rozhodnutiu 
o udelení licencie. 

FK žiadajúce o udelenie licencie 
7 dní pred rokovaním POLK * 

 

Rozhodnutie licenčných orgánov SFZ o udelení licencií, vrátane 
prerokovania prípadných odvolaní. 

Licenčné orgány SFZ 
do 31.5.2017 

 

Oznámenie rozhodnutí licenčných orgánov SFZ Licenčnej administratíve 
UEFA. 

Manažér klub. licenč. systému 
do 31.5.2017 

Potvrdenie zaradenia klubov s udelenou licenciou do klubových súťaží 
UEFA súťažného ročníka 2017/2018. 

jún 2017, podľa rozhodnutia  
orgánov UEFA 

Mimoriadne uplatnenie klubového licenčného systému voči víťazovi II. 
ligy mužov 2016/2017 (príp. zaradenému) - skrátené licenčné konanie. 

LA / ÚLK 
do 30.6.2017 

Potvrdenie zaradenia klubov s udelenou licenciou do FORTUNA ligy 
súťažného ročníka 2017/2018. 

Podľa rozhodnutia 
orgánov SFZ a ÚLK 

Finančné monitorovanie klubov (UEFA CL & FFP IT systém) 
 Vyrovnané hospodárenie 2016 (BE.2016.09) a záväzky po splatnosti 

k 30.9.2016 (OP.2016.09); 
 Aktualizácia BE.2016.09; 
 Informácie z finančných výkazov klubov 2016 (FS.2017.01); 
 Informácie Finančného fair play 2017 (súbory CI, BE, OP) 

FK - držitelia licencie 
 
17.10.2016 (účastníci súťaží UEFA) 
15.03.2017 (kluby určí CFCB) 
28.04.2017 (všetky kluby FL) 
17.07.2017 (účastníci súťaží UEFA) 

  

 

Vysvetlivky:  CFCB  = Club Financial Control Body - Kontrolný orgán UEFA pre klubové financie 
CI  = Club Information - Klubové informácie 2016 (T) a 2017 (T+1) 
BE  = Break-Even - Údaje vyrovnaného hospodárenia 2015 (T-2) a 2016 (T-1) 
OP  = Overdue Payables - Záväzky po splatnosti k 30.9.2016 

 

 
Poznámky:  * Termín rokovania POLK bude oznámený v Úradnej správe SFZ v apríli 2017. 

Vyššie uvedené termíny finančného monitorovania klubov sú termíny pre odoslanie údajov na UEFA. 
Termíny odoslania údajov na SFZ = termín UEFA – 5 dní, resp. budú oznámené osobitne. 

 

Prerokovala a schválila Licenčná komisia SFZ dňa 29.9.2016 
 

 
_________________________________________________ 

          podpis zodpovednej osoby 
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