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KKLLUUBBOOVVÝÝ  LLIICCEENNČČNNÝÝ  SSYYSSTTÉÉMM  SSFFZZ  
Licenčná komisia 

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

  

         

 

NOVELIZÁCIA 
Smernice klubového licenčného systému SFZ, vydanie 2015 

 

1. Zdôvodnenie 
 

Výkonný výbor SFZ, na svojom zasadnutí dňa 26.10.2015, schválil Smernicu klubového 
licenčného systému SFZ (ďalej len licenčná smernica SFZ), vychádzajúcu z UEFA Club 
Licensing & Financial Fair Play Regulations, Edition 2015 (ďalej len licenčná smernica 
UEFA), ktorá nadobudla účinnosť od 1.7.2015.  
 

V súlade s pravidlami UEFA, bola licenčná smernica SFZ, po jej schválení VV SFZ, 
odoslaná na UEFA na tzv. obsahové preverenie. Po jeho vykonaní, licenčná administratíva 
UEFA dňa 13.4.2016 písomne potvrdila, že licenčná smernica SFZ môže byť použitá pre 
udeľovanie licencií na licenčnú sezónu 2016/2017, súčasne však definovala niekoľko 
požiadaviek a odporučila niekoľko úprav, ktoré je potrebné vykonať k 31.10.2016.  
 

Do novelizovanej licenčnej smernice SFZ boli zapracované všetky úpravy, ktoré odporučila 
UEFA, ako aj úpravy a  zmeny, prerokované s vedením ÚLK, nakoľko udeľovanie licencií sa 
týka výlučne klubov FORTUNA ligy – súťaže, ktorú riadi ÚLK (najmä články 21 a 22). 
 

Novelizovaná licenčná smernica SFZ, vydanie 2015 v ničom nesprísňuje požiadavky 
licenčnej smernice UEFA a pre udelenie licencie stanovuje splnenie len minimálnych 
požiadaviek licenčných kritérií UEFA.  
 

 

2. Prehľad zmien s komentárom 
 

Kapitola I.  Všeobecné ustanovenia 
 

Článok 1, body 3 a 5 Upresnenie podľa odporúčania UEFA a úprava  v súvislosti s vypus- 
tením čl. 7. 

 

Článok 3 Slovník špecifických pojmov upravený podľa odporúčania UEFA.   
 

Kapitola II. Metodika 
 

Článok 4, bod 2 Úprava číslovania článkov v súvislosti s vypustením čl. 7. 
 

Článok 5, písm. a)  Úprava textu podľa znenia platného Disciplinárneho poriadku SFZ   a                
v súvislosti s vypustením čl. 7. 

 

Článok 6 Vypustený bod 1., podľa požiadavky UEFA 
 

Článok 6, body 1 a 2 Prečíslovanie bodov a úprava v súvislosti s vypustením čl. 7. 
 

Článok 7 (pôvodný) Vypustený celý článok, podľa požiadavky UEFA 
 

Článok 7 (po prečíslovaní), bod 5 Úprava textu podľa požiadavky UEFA na predkladanie dokumentácie 
výlučne v angličtine.  

 

Po vypustení článku 7 boli všetky články smernice, až po článok 60 (vrátane), prečíslované.  
 

Kapitola III. Licenzor 
 

Článok 10, bod 1 Text upravený podľa požiadavky UEFA – doplnenie Prvostupňového 
orgánu licenčného konania o advokáta  

 

Článok 12, bod 1 Text upravený podľa požiadavky UEFA – doplnenie Odvolacieho 
orgánu licenčného konania o advokáta a úprava počtu jeho členov na 
5, z dôvodu transparentnejšieho rozhodovania.   

 

Kapitola IV. Žiadateľ o licenciu, licencia pre súťaže UEFA  
                                                     a najvyššiu domácu súťaž 
 

Článok 21, bod 1 Pôvodný bod 4 – zmena poradia bodov.  
 



 2 

Článok 21, bod 2 Doplnenie textu podľa odporúčania UEFA. 
Článok 21, bod 3 Doplnenie textu podľa odporúčania UEFA. 
 

Článok 21, bod 7 Nový bod, doplnený po dohode s ÚLK a v zmysle znenia Rozpisu pre 
súťažný ročník 2016/2017 

 

Článok 22, body 1 a 3 Úprava textu podľa odporúčania UEFA a po prerokovaní s ÚLK. 
 

Kapitola VII. Infraštruktúrne kritériá 
 

Článok 32, bod 4 Upravené vzhľadom na časovo rozlíšený priebeh plnenia požiadaviek 
smernice „Infraštruktúra štadiónov 2018“. 

 

Článok 34, písm. a) a b)  Upravené podľa odporúčania UEFA. 
 

Kapitola VIII. Personálno-administratívne kritériá 
 

Článok 40, bod 3 Úprava textu zohľadňujúca vykonávanie evidencie zdravotníckeho 
personálu v kluboch FL manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ.  

 

Článok 41, bod 3 Úprava textu zohľadňujúca vykonávanie evidencie zdravotníckeho 
personálu v kluboch FL manažérom zdravotnej starostlivosti SFZ. 

 

Článok 44 Zmena názvu funkcie (pôvodne „vedúci“). 
 

Články 45,46,50 a 51 Úprava vyplývajúca z prečíslovania článkov.    
 

Kapitola IX. Právne kritériá 
 

Článok 52, písm. g) a j) Prečíslovanie článku a uvedenie úplného názvu CFCB. 
 

Článok 54, bod 2 Úprava vyplývajúca z prečíslovania článkov.  .    
 

Kapitola X. Finančné kritériá 
 

Článok 55, bod 3  Úprava vyplývajúca z prečíslovania článkov.      
 

Článok 57, body 1 a 2 Úprava textu podľa odporúčania UEFA.           
 

Článok 58, bod 6         Úprava textu – presnejšie vyjadrenie požiadavky (pôvodne „musí 
zosúladiť“).  

 

Článok 59, bod 3 b)         Úprava vyplývajúca z prečíslovania článkov.   
 

Článok 59, bod 6         Úprava textu – presnejšie vyjadrenie požiadavky (pôvodne „musí 
zosúladiť“).  

 

Článok 60         Úprava číslovania článku po vypustení čl. 7 (pôvodne 60 bis).  
 

Článok 60, bod 4         Úprava textu – presnejšie vyjadrenie požiadavky (pôvodne „musí 
zosúladiť“).  

 

Článok 62, bod 2         Úprava vyplývajúca z prečíslovania článkov.       
 

Kapitola XI. Záverečné ustanovenia 
 

Článok 63, bod 2         Úprava textu podľa požiadavky UEFA na vedenie korešpondencie 
výlučne v angličtine.    

 

Článok 66 Vypustený bod 1 – podľa požiadavky UEFA. 
 

Článok 66 Upravený text bodu 1 (pôvodný bod 2) – podľa požiadavky UEFA. 
 

Článok 68, bod 1 Upravený termín schválenia a nadobudnutia platnosti smernice.  
 

Článok 68, bod 3 Úprava textu podľa požiadavky UEFA. 
 

P r í l o h y 
Prílohy 1A, 2A, 3A, B, C, 5B Úpravy vyplývajúce z prečíslovania článkov.   
 

Príloha 3C, bod 3 d) Úprava textu podľa požiadavky UEFA. 
 

Príloha 4, body 2 c) a 2 d) Úprava textu podľa požiadavky UEFA. 
 

Príloha 5A, bod 1 Úprava textu podľa požiadavky UEFA – definovanie preverovacích 
postupov a metód používaných licenzorom. 

 

V Bratislave, dňa 29.9.2016 
Spracoval a predkladá: Milan Vojtek, manažér klubového licenčného systému SFZ 


