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Rebríček Futbalovej
finančnej ligy preukazuje,
že slovenský klubový
futbal napreduje a stáva
sa dôležitou súčasťou
ekonomiky štátu.
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Úvod
Vážení športoví priaznivci,
rebríček výnosov európskych
futbalových tímov, celosvetovo známy
pod názvom Football Money League,
vstupuje už do svojej tretej dekády
pôsobenia a ani naďalej neprestáva
fascinovať profesionálov z tejto oblasti,
šokovať širokú verejnosť a dosahovať
nové rekordy vyrážajúce dych. Preto
sme sa rozhodli predstaviť vám prvé
vydanie správy Futbalovej finančnej ligy
spoločnosti Deloitte, v ktorej nájdete
rebríček finančných výnosov klubov
z najvyššej slovenskej futbalovej ligy –
Fortuna ligy.
Značka Deloitte sa vo svete pravidelne
spája so športom v rôznych súvislostiach
a v tejto oblasti má bohaté skúsenosti. Či
už je to Deloitte Veľká Británia so svojimi
rozsiahlymi analytickými schopnosťami
a svojím nápadom porovnávať finančné
výsledky futbalových tímov v Európe,
alebo americký tím, ktorý úzko
spolupracuje s viacerými športovými
organizáciami na americkom kontinente.
Spoločnosť Deloitte je v súvislosti
so športom aktívna aj v susednej
Českej republike či v Poľsku, kde už má
svoju dlhšiu tradíciu obdoba rebríčka
finančných výnosov futbalových
tímov „Piłkarska liga finansowa”. To
všetko je dôkazom toho, že šport nie
je odborníkom z Deloitte cudzí a že je
ich zámerom ho svojou profesionálnou
činnosťou neustále zlepšovať. Preto sme
sa rozhodli začať s touto výnimočnou
tradíciou aj na Slovensku.
Výnosy slovenských futbalových tímov
zatiaľ nedosahujú úroveň, ktorá by im
zabezpečila postavenie v celoeurópskom
rebríčku. Aj to je jeden z dôvodov, prečo
doteraz prehľad ich výnosov chýbal.
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Slovenskému tímu spoločnosti Deloitte sa
podarilo zostaviť historicky prvý rebríček
klubov Fortuna ligy podľa dosiahnutých
výnosov za analyzované obdobie.
Hoci slovenský rebríček Futbalovej
finančnej ligy (FFL) uverejňujeme deväť
mesiacov po skončení sezóny 2017/2018,
stále predstavuje tú najaktuálnejšiu
a najspoľahlivejšiu nezávislú analýzu
relatívnej finančnej situácie futbalových
klubov zo slovenskej futbalovej ligy.
Objektívne kritériá
Existuje niekoľko kritérií, finančných aj
nefinančných, na základe ktorých možno
jednotlivé kluby porovnávať. Patrí sem
návštevnosť, celosvetová fanúšikovská
základňa na sociálnych sieťach, televízne
obecenstvo či úspechy na ihrisku.
V rebríčku FFL sa sústreďujeme
na schopnosť klubu generovať zisk
v deň zápasu (vrátane predaja
vstupeniek a občerstvenia), z vysielacích
práv (vrátane rozdelenia príjmov
za účasť na domácich ligách, pohároch
a klubových európskych súťažiach) či
z komerčných zdrojov (napr.
sponzorstvo, reklamné predmety,
prehliadky štadiónov a iné komerčné
činnosti). Ďalej sú to výnosy z predaja
a hosťovania hráčov. Zhrnutie obsahuje
aj položku nazvanú ostatné, do ktorej
patrí napríklad predaj vlastného
klubového majetku či rôzne formy
dotácií. Táto položka síce nemá priamy
súvis s podnikateľskou činnosťou
samotného klubu, ale ako zistíte
v správe, práve ona tvorí hlavnú časť
finančných výnosov niekoľkých tímov.
Podľa týchto piatich položiek tak
hodnotíme celkové finančné postavenie
futbalových tímov pôsobiacich v sezóne
Fortuna ligy 2017/2018.

Na základe spomenutých kritérií sme
zistili, ktorý futbalový tím dosiahol
v sezóne 2017/2018 najvyššie celkové
výnosy a ktorý ich mal najnižšie. Celý
rebríček má výlučne informatívny
charakter. Z dostupných údajov si však
čitateľ bude vedieť vytvoriť dokonalý
obraz o porovnávaných futbalových
tímoch, ale aj o celkovej situácii
vo Fortuna lige.
Celkové výnosy
Samostatná slovenská futbalová liga
je v porovnaní s ligami tradičných
futbalových európskych krajín stále
relatívne mladá, čo je vidieť aj
v celoeurópskom rebríčku líg UEFA.
Relevantné je však postavenie slovenskej
ligy v porovnaní s okolitými krajinami
a krajinami s podobným počtom
obyvateľov či s podobnou veľkosťou.
Celkové výnosy všetkých klubov Fortuna
ligy za sezónu 2017/2018 boli 42
miliónov EUR, čo v priemere predstavuje
3,5 milióna EUR na klub.
Štruktúra výnosov slovenských
futbalových klubov je rôznorodá.
Pri niekoľkých tímoch môžeme sledovať
moderný trend výchovy kvalitných
hráčov v tímových akadémiách. Následný
predaj týchto hráčov potom prináša
klubom zaujímavé finančné čiastky
a pozitívne vplýva na zvyšovanie
výnosov.
Celkové výnosy viacerých slovenských
tímov sú však postavené na položke
„ostatné“, do ktorej sa radí viacero
typov výnosov od predaja majetku až
po dotácie. Komerčné zdroje ešte nie
sú v slovenských kluboch takou silnou
položkou ako v iných častiach
Európy, kde často tvoria absolútny
základ výnosov.

V tejto oblasti však postupne môžeme
vidieť pozitívne zmeny, keďže kluby
rozširujú svoje portfólio reklamných
predmetov, ktoré sú u fanúšikov veľmi
populárne.
Výraznou finančnou injekciou
pre futbalové tímy je účasť v súťažiach
UEFA a pozitívne výsledky v nich sú
kľúčovými faktormi úspechu aj
vo finančnom rebríčku. Ich vplyv
na celkové výnosy slovenských klubov
však nie je v tomto ročníku výrazný.
Žiaden zo zástupcov Fortuna ligy si
v sledovanej sezóne totiž nepripísal
výrazne pozitívne výsledky, keďže všetci
skončili už vo vyraďovacom systéme
predkôl, a prišli tak o možnosť zvýšiť si
výnosy o odmeny plynúce zo zápasov
skupinovej časti a bojov o finále. Bude
preto zaujímavé sledovať, ako účasť
Spartaku Trnava v skupinovej fáze
Európskej ligy ovplyvní jeho umiestnenie
v budúcom ročníku FFL.
Aby sa klub umiestnil v prvej trojke
Futbalovej finančnej ligy 2017/2018,
musel vygenerovať výnosy aspoň
vo výške 5 mil. EUR. V porovnaní
so sezónou 2016/2017, v ktorej sa ŠK
Slovan Bratislava umiestnil na treťom
mieste s výnosmi vo výške 9,1 mil. EUR,
to znamená pokles o takmer 50 %.
Umiestnenie v prvej päťke finančne
najvýkonnejších tímov si v sezóne
2017/2018 vyžaduje celkové výnosy
v minimálnej výške 4 mil. EUR.
V predchádzajúcej sezóne bola hraničná
suma pre prvú päťku nižšia takmer
o 1 mil. EUR. Posunutie týchto hraníc
dokazuje, že nárast výnosov v posledných
rokoch sa týka najmä klubov
na najvyšších priečkach rebríčka FFL.

„Rebríček má informatívny
charakter. Z dostupných
údajov si však čitateľ bude
vedieť vytvoriť dokonalý
obraz o porovnávaných
futbalových tímoch.“

Výnosy porastú
Očakávame, že budúci rok prinesie
nárast výnosov, hoci pravdepodobne
nebude až taký výrazný. Uskutočnilo sa
niekoľko zaujímavých predajov hráčov
a účinkovanie trnavského tímu
v Európskej lige bude mať tiež vplyv
na zvyšovanie výnosov. Nárast výnosov
v iných porovnávaných oblastiach môže
klubom pomôcť zachovať si, resp. ešte
zlepšiť ich postavenie.
Ak sa na rebríček Futbalovej finančnej
ligy pozrieme z dlhodobého hľadiska,
jeho zloženie zostáva viac menej
nemenné, keďže na prvých piatich
priečkach sa strieda päť najsilnejších
klubov.
Rebríček Futbalovej finančnej ligy
spoločnosti Deloitte by mohol nastaviť
zrkadlo podnikateľskej činnosti
slovenských klubov pôsobiacich v našej
najvyššej futbalovej súťaži.
Všeobecná situácia v športe je už
od moderných čias profesionálnych
pohybových aktivít jednoznačne
podmienená financiami, a či už
chceme alebo nie, práve peniaze
hýbu svetom športu.

Ak sa pozeráme na futbalový klub ako
na spoločnosť, ktorá chce byť úspešná
a prinášať majiteľom zisky, fungovanie
musí byť efektívne vo všetkých smeroch.
Pri takom špecifickom odvetví, akým je
šport, je táto úloha skutočne náročná.
Podrobná analýza je základný krok
pre naštartovanie optimalizácie procesov
a tým aj zlepšenie finančných výnosov.
Hoci rebríček FFL ukázal, že v porovnaní
s inými európskymi ligami nie je finančné
postavenie slovenských tímov ideálne,
klubový futbal napreduje a stáva sa
dôležitou súčasťou ekonomiky štátu.
Z toho dôvodu budeme vývoj celkových
výnosov tímov z najvyššej slovenskej
futbalovej ligy aj naďalej pozorne
sledovať a prinášať riešenia na jeho
zlepšenie.

Vladimír Masár
prezident, Deloitte na Slovensku
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Výnosy klubov
za rok 2017 a 2016

Hospodárske výsledky klubov
za rok 2017 a 2016
Výnosy v roku 2016 (EUR)

Výnosy v roku 2017 (EUR)

Porovanie hospodárskych výsledkov za rok 2017 a 2016 (mil. EUR)

1.

2

ŠK Slovan Bratislava

9 122 969

1.

AS Trenčín

10 231 399

2.

0

MŠK Žilina

8 879 172

2.

MŠK Žilina

9 892 926

3.

-2

AS Trenčín

5 120 386

3.

ŠK Slovan Bratislava

9 051 936

4.

2

FC DAC 1904 Dunajská Streda

4 280 780

4.

1. FC Tatran Prešov

3 586 029

5.

0

FC Spartak Trnava

4 037 475

5.

FC Spartak Trnava

3 127 906

6.

2

FK Železiarne Podbrezová

2 468 069

6.

FC DAC 1904 Dunajská Streda

2 691 592

7.

0

FK Senica

2 328 835

7.

FK Senica

2 601 713

8.

4

MFK Ružomberok

1 583 236

8.

FK Železiarne Podbrezová

2 470 635

9.

0

FC Nitra

1 459 637

9.

FC Nitra

1 543 577

10.

0

MFK Zemplín Michalovce

1 209 642

10.

MFK Zemplín Michalovce

1 084 438

11.

-7

1. FC Tatran Prešov

824 032

11.

FC ViOn Zlaté Moravce

892 545

12.

-1

FC ViOn Zlaté Moravce

785 486

12.

MFK Ružomberok

743 015

1.

ŠK Slovan Bratislava

2.

MŠK Žilina

3.

AS Trenčín

4.

FC DAC 1904 Dunajská Streda

5.

FC Spartak Trnava

6.

FK Železiarne Podbrezová

7.

FK Senica

8.

MFK Ružomberok

9.

FC Nitra

10.

MFK Zemplín Michalovce

11.

1. FC Tatran Prešov

12.

FC ViOn Zlaté Moravce

Zdroj: www.registeruz.sk
FFL pozícia

FFL pozícia

Zmena oproti minulému roku

Názov klubu

Počet priečok postupu/poklesu

Výnosy v roku 2016 v EUR

Názov klubu
Výnosy v roku 2017 v EUR

Pri porovnaní hodnôt jednotlivých
výnosov všetkých klubov Fortuna ligy
pre rok 2017 a 2016 môžeme v tabuľke
sledovať relatívne vysoký počet zmien
na jednotlivých pozíciách.
Celkovo až sedem z dvanástich tímov,
teda viac ako polovica, zmenilo svoje
postavenie v tabuľke výnosov v priebehu
jedného roka. Z týchto siedmich tímov si
štyri tímy svoje postavenie vylepšili a tri
zhoršili. Na druhej strane päť tímov si
v tabuľke pre rok 2017 zachovalo rovnaké
postavenie ako v roku 2016. Hodnoty
výnosov na jednotlivých priečkach sa
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výrazne menili hlavne v prvej polovici
tabuľky, kde sledujeme miliónové rozdiely.
Výnosy tímov z druhej polovice tabuľky
za dané obdobie sú v podobných
hodnotách a zmeny sú rádovo len
v desiatkach tisícoch EUR. To sa odrazilo
aj v tabuľkových posunoch, ktoré sú
početnejšie práve v prvej polovici.
Rekordérom s najväčším postupom je klub
MFK Ružomberok, ktorý si zlepšil svoje
umiestnenie v roku 2017 o štyri pozície
oproti roku 2016, pričom jeho výnosy
sa zvýšili viac ako dvojnásobne, a z dna
tabuľky sa posunul na ôsme miesto.

Rekordérom v negatívnom zmysle sa stal
klub 1. FC Tatran Prešov, ktorý klesol
v priebehu roka o sedem priečok
zo štvrtého na predposledné jedenáste
miesto. Dôvodom je rapídny pokles
výnosov o viac ako dve tretiny. Takéto
výrazné zmeny sú však ojedinelé
a sledovať môžeme hlavne posuny
o jednu alebo dve priečky, čo je tiež
dôležitý signál o ekonomickej situácii
klubov Fortuna ligy.

Zdroj: www.registeruz.sk

2017

9,12

-0,27

2016

0,1

2017

1,03

2016

0,55

2017

0,26

2016

0,67

2017

2016
2017

-0,18

2,69
4,04
3,13
2,47

2016
2017

1,75

2016

0,96

2,47
2,33
2,6

-2,23

1,58

-1,92

0,74
-0,18

1,46

0,11

2017

0,08

2016

-0,03

2017

10,23
4,28

0,74

2016

5,12

0,01
-0,27

2017

9,89

0,03

2017

2016

8,88

-0,18

2016

2017

9,05

1,54
1,21
1,08

-0,52

0,82

2016

0,57

2017

0

2016

-0,1

3,59
0,79
0,89

0

FFL pozícia

Výnosy v roku 2017 (milión EUR)

Názov klubu

Výnosy v roku 2016 (milión EUR)

Rok

Hospodárske výsledky (milión EUR)

V tabuľke hospodárskych výsledkov
klubov pre roky 2017 a 2016 sledujeme
reálnu situáciu hospodárenia klubov
Fortuna ligy. Od celkových výnosov
klubov sú odpočítané ich celkové
náklady, čoho výsledkom je hospodársky
výsledok klubu za daný rok, čiže jeho
zisk alebo strata. Údaje v tejto tabuľke
ukazujú, že ekonomická situácia klubov

je komplikovaná a za posledné dva roky
neskončili ani raz v strate len tri kluby
z dvanástich. Ostatné kluby vykázali
stratu minimálne v jednom roku.
V zmysle hospodárskych výsledkov
za dané dva roky je najúspešnejším
klubom FK Senica, ktorý je však v oblasti
výnosov až v druhej polovici tabuľky.

Trojicu najlepšie hospodáriacich klubov
dopĺňa MŠK Žilina a AS Trenčín, ktorým
aj v tabuľke výnosov patria popredné
pozície. V tabuľke hospodárskych
výsledkov klubov Fortuna ligy tak
môžeme sledovať trend výrazného
nepomeru medzi klubovými
výnosmi a ich hospodárskym
výsledkom.
5
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Porovnanie

Metodika

Fortuna liga je z hľadiska celkových
výnosov porovnateľná s inými národnými
futbalovými ligami. Únia európskych
futbalových zväzov (ďalej tiež ako „UEFA”)
v dokumente „The European Club
Footballing Landscape” za finančný rok
2016 už deviatykrát porovnala finančné
a nefinančné ukazovatele futbalových líg
v Európe. Výnosy jednotlivých krajín sú
rozdelené na výnosy z predaja
a hosťovania hráčov, z vysielacích práv,
zo súťaží UEFA, zo dňa zápasu,
z komerčných zdrojov a ostatné.

Poradie
krajiny

V prvej časti tabuľky sú zobrazené
porovnania piatich najbohatších
národných líg. S takmer 5 miliardami EUR
je anglická Premier League už tradične
na čele rebríčka. Nasleduje Nemecko,
Španielsko a Taliansko, ktoré dosiahli
celkové výnosy vo výške viac ako 2 miliardy
EUR. Prvú päticu najbohatších líg uzatvára
Francúzsko.

1.

15 %

2.

21 %

3.

1%

4.

33 %

5.

Poradie
krajiny

34 %

Príjem z prestupov / hosťovania hráčov
v % k celkovým výnosom

18.

10 %

20.

100 %

Názov
krajiny

Výnosy
(mil. EUR)

Anglicko

4 888

Nemecko

2 693

Španielsko

2 526

Taliansko

2 004

Francúzsko

1 485

Nazov
krajiny

Výnosy
(mil. EUR)

Poľsko

125

Ukrajina

94

Rozdelenie výnosov (%)
46

24

19 %

Maďarsko

60

Chorvátsko

47

Azerbajdžan

32

Slovensko

30

2

Wales

5

1

49.

53 %
0%

11

5

23.

30.

25

7

21

10

8

35

15

5

Rozdelenie výnosov (%)

71

0%

5

18
10

11

2

41

13

34

30

18

51

Česko

29.

8
37

19 %

138 %

16

6

28

22.

25.

Najbohatšou z porovnávaných krajín je
poľská Pilkarska liga, ktorá je viac ako
štvornásobne bohatšia ako slovenská
Fortuna liga. Napriek tomu, že výnosy
slovenskej ligy sa každým rokom zvyšujú,
Slovensko sa s celkovými výnosmi vo výške
30 miliónov EUR umiestnilo na tridsiatom
mieste.

V druhej časti tabuľky sú zobrazené
vybrané národné ligy krajín susediacich
so Slovenskom a ligy krajín, s ktorými je

Príjem z prestupov / hosťovania hráčov
v % k celkovým výnosom

13

40

52
8

25

3
9

7 2

33

7

47

11

65

4

26

51

8

36
13

12

13

24

10

54

5

18

62
42

5

16

36

Zdroj: UEFA Club Licensing Benchmarking Report: Financial Year 2016
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Na účely našich analýz sme použili
údaje o celkových výnosoch
z hospodárskej činnosti získané
zo zverejnených účtovných závierok
futbalových klubov za rok končiaci
31. decembra 2017. Nefinančné
ukazovatele sme čerpali zo sezóny
2017/2018.

Slovensko v rovnakej kvalifikačnej skupine
na EURO 2020.

Predaj a hosťovanie hráčov

Deň zápasu

Vysielacie práva

Komerčné zdroje

Výnosy z UEFA

Ostatné

Informácie sú odvodené z auditovaných
finančných výkazov alebo informácií
získaných priamo od jednotlivých
klubov. Na základe informácií, ktoré
máme k dispozícii o každom klube, sme
v maximálnej možnej miere rozdelili
výnosy do piatich kategórií – výnosy
získané zo dňa zápasu, vysielacích práv,
komerčných zdrojov, predaja
a hosťovania hráčov a ostatné.
Jednotlivé kluby však nie sú navzájom
úplne konzistentné v spôsobe, akým
klasifikujú vykázané výnosy. Preto sme
v niekoľkých prípadoch upravili údaje
o rozdelení výnosov, aby sme podľa
nášho názoru umožnili zmysluplnejšie
porovnanie futbalových
klubov.

Výnosy zo dňa zápasu predstavujú
výnosy z predaja lístkov a iných tovarov
a služieb v deň zápasu spolu za celý
kalendárny rok. Výnosy z vysielacích
práv zahŕňajú výnosy z domácej ligy,
pohára, ako aj európskych pohárových
súťaží za celý kalendárny rok. Výnosy
z komerčných zdrojov sú výnosy
plynúce zo sponzorských zmlúv,
predaja dresov, predaja reklamných
predmetov a z iných komerčných
zdrojov za celý kalendárny rok. Predaj
a hosťovanie hráčov zahŕňa všetky
výnosy za predaj a hosťovanie hráčov
za celý kalendárny rok. Ostatné výnosy
sú rozdielom medzi súčtom prvých
štyroch kategórií a celkovými výnosmi
z hospodárskej činnosti v danom
kalendárnom roku.
Správa ďalej obsahuje rôzne informácie
získané zo zverejnených účtovných
závierok, priamo od jednotlivých
klubov a verejne dostupných alebo
iných zdrojov. Na účely tejto publikácie
sme neuskutočnili žiadnu verifikačnú
prácu, ani sme informácie obsiahnuté
vo zverejnených účtovných závierkach
alebo informácie získané od klubov
ďalej neoverovali.

Kľúčové ukazovatele výkonnosti
uvedené pri každom klube sa týkajú
futbalovej sezóny 2017/2018. Výkony
v Lige majstrov UEFA a v Európskej lige
zahŕňajú účasť v hlavnom turnaji, ale
tiež v kvalifikácii. „Sponzor
na dresoch“ a „Značka dresov“ sa
vzťahuje na klubovú domácu súpravu
pre sezónu 2017/2018. Počty fanúšikov
na sociálnych sieťach Facebook
a Instagram sú platné k 1. augustu
2018. Hodnota najdrahšieho hráča
a pomer domácich a zahraničných
hráčov boli prevzaté z portálu
transfermarkt.com. Priemerná
návštevnosť bola získaná priamo
od jednotlivých klubov.
Existuje mnoho spôsobov, ako možno
skúmať relatívne bohatstvo alebo
hodnotu futbalových klubov, ale tie si
vyžadujú informácie, ktoré nie sú bežne
verejne dostupné. Na účely spracovania
Futbalovej finančnej ligy 2018 preto
v spoločnosti Deloitte využívame
výnosy z hospodárskej činnosti
ako najdostupnejšie a jednoducho
porovnateľné meradlo finančného
bohatstva.
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1. ŠK Slovan Bratislava
Facebook

Instagram

78 747

5 758
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)
12,6

Deň zápasu

12,1

Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

9 122 969

Profil výnosov

Výnosy
v 2016 (EUR)

9 051 936

Komerčné zdroje

9,1

9

Predaj a hosťovanie hráčov

9,1

Ostatné

8,7

100

8

6

Finančná výkonnosť bratislavského klubu
ŠK Slovan je už niekoľko rokov stabilná
bez výraznejších negatívnych výkyvov.
Prvenstvo vo Futbalovej finančnej lige
spoločnosti Deloitte (FFL) za rok 2017, resp.
sezónu 2017/2018, však nie je také výrazné,
ako napríklad v rokoch 2013 a 2014. V týchto
rokoch boli výnosy belasých približne
štvornásobne vyššie než výnosy
konkurenčného klubu na druhom mieste.
V posledných rokoch však boli výnosy viacerých
tímov vyrovnané a v roku 2016 slovanistov
dokonca predbehli dva tímy – Trenčín a Žilina.
Rovnaká výška výnosov (9,1 milióna EUR) však
v roku 2017 už stačila na víťazstvo a v prvom
ročníku FFL si tak bratislavský tím pripísal zisk
pomyselného titulu.

4

2

0

2013

2014

2015

2016

Bratislavský tím má
pravidelne v lige
najvyšší rozpočet,
a aj v tabuľke výnosov
sa umiestnil na prvej
pozícii.

Slovan si však spoločne s majstrovskou Trnavou
pripísal prvenstvo v tabuľke sledovanosti, keď
ich vzájomný duel v nadstavbovej časti o titul
sledovalo 168 000 televíznych divákov pri 15,7 %
podiele na trhu v danom čase.

*Údaje neboli poskytnuté.

2017

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017

2017
2016
2015
2014

Najúspešnejší slovenský futbalový klub
2013
s najvyšším počtom získaných pohárov si
12
11
10
9
8
7
6
5
4
za prvenstvo v slovenskej futbalovej finančnej
lige pripísal na konto ďalší titul. Bratislavský
umiestnenia 1. – 12. miesto
tím má pravidelne vo Fortuna lige najvyšší
rozpočet, a aj v tabuľke výnosov sa umiestnil
na prvej pozícii. Najhodnotnejším hráčom
tímu z Tehelného poľa v uvedenej sezóne bol
Slovinec Andraz Sporar, ktorý prepísal
aj neoficiálne prestupové tabuľky slovenskej
Pozícia v lige 2017/2018
Najdrahší hráč
Sponzor na dresoch
ligy, pričom jeho prestup patrí medzi tie
2.
Andraž
Šporar
(1
250
000
EUR)
n/a
najdrahšie. Trhová hodnota najlepšieho
strelca aktuálnej sezóny bola začiatkom
roka 2018 podľa webovej stránky
transfermarkt.com vo výške 1 250 000 EUR.
Koncom sezóny však klesla na 750 000 EUR.

8

Uplynulé ligové sezóny boli pre Slovan
nešťastné, keďže už tri sezóny po sebe skončil
na druhom mieste. Malou útechou môže byť
pre belasých zisk pohára v poslednom ročníku
súťaže Slovnaft Cup. Popredné pozície v lige
a pohári prinášajú klubu ŠK Slovan aj príležitosť
bojovať o európske súťaže. Pri poslednom
pokuse o skupinovú fázu aktuálnej sezóny
Európskej ligy sa ich šance zastavili v treťom
predkole vo Viedni. Napriek relatívne dobrým
výsledkom a postaveniu v tabuľke je problémom
bratislavského klubu divácka návštevnosť.
Priemerný počet 1 629 divákov na zápase
jedného z top tímov ligy je v porovnaní
s inými tímami nízky. Dôvodom môže byť fakt, že
Slovan už niekoľko sezón „hosťuje“ na štadióne
Pasienky, ktorý nie je u fanúšikov belasých
obľúbený. Zmenu by mohlo priniesť otvorenie
nového štadióna na Tehelnom poli počas jarnej
časti aktuálnej sezóny.

3

2

1

Značka dresov

adidas

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

21/22

1 629

1.

n/a

Zdroj: ÚLK
9
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2. MŠK Žilina
Facebook

Instagram

66 487

7 244
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

V súvislosti s hodnotami hráčov treba spomenúť
aj Nikolasa Špaleka, ktorý začiatkom roka
2018 prestúpil zo Žiliny do druholigového
talianskeho tímu Brescia Calcio za 1 500 000
EUR. Reklamným partnerom tímu spod Dubňa
zobrazeného na dresoch bola v uplynulej
sezóne podnikateľská skupina PRETO pôsobiaca
najmä v oblasti potravinárskeho priemyslu.

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

8 879 172

9,9

Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

9 892 926

9

8,9

Tesné druhé miesto klubu MŠK Žilina
v rebríčku výnosov je vyvrcholením cesty
zo siedmeho miesta, na ktorom sa klub
umiestnil v roku 2013. Pozitívny výsledok
dosiahol aj napriek relatívne neúspešnej
sezóne vo Fortuna lige, kde skončil
na štvrtom mieste. Každoročné
dvojnásobné zvyšovanie výnosov počas
štyroch sezón zabezpečilo žilinskému tímu
miesto medzi slovenskou finančnou elitou.
Aj keď sú výnosy klubu v porovnávanej
sezóne nižšie o jeden milión EUR
v porovnaní s predošlou sezónou, stačili
na druhé miesto. Pri takomto trende
môžeme očakávať, že „šošoni“ v budúcich
rokoch ešte výraznejšie zasiahnu do bojov
o celkové prvenstvo. Dôležitým faktorom
úspechu tímu v aktuálnom finančnom
rebríčku je predaj a hosťovanie hráčov, ktoré
boli najvyššie spomedzi porovnávaných
klubov, ktoré poskytli štruktúru rozdelenia
celkových výnosov.
Žilinský tím patrí už dlhodobo k skupine
najlepších tímov Fortuna ligy. Popredné
miesto potvrdil aj v rebríčku Futbalovej
finančnej ligy spoločnosti Deloitte.
Najhodnotnejším hráčom v sezóne
2017/2018 bol v Žiline záložník Michal
Škvarka, ktorý má s pôsobením u „šošonov“
niekoľkoročné skúsenosti. Škvarkova trhová
hodnota bola začiatkom roka 2018 podľa
transfermarkt.com vo výške 650 000 EUR.

Ostatné

1%

3%

8

86 625 €

3+1+116520

263 942 €
6

10

Komerčné zdroje

2

1,4

0

2013

2014

945 269 €

1 835 484 €

4

2

10,6 %

20,7 %

5,7

2015

2016

64,7 %

2017

Pravidelné umiestnenia na popredných
miestach Fortuna ligy, hoci v poslednom ročníku
skončili „až“ na štvrtom mieste, sa odzrkadľujú
aj na priemernej diváckej návštevnosti, ktorá je
podľa údajov tretia najvyššia v lige. Zápas
v Žiline si tak v priemere pozrie 3 136 divákov.
Sedemnásobný majster Slovenska sa pravidelne
dostáva aj do záverečných kôl slovenského
pohára, pričom v poslednom ročníku sa
prebojoval do semifinále, a skončil tak celkovo
na treťom mieste. Žilinský futbalový tím je
pravidelný slovenský zástupca v bojoch
o európske súťaže, pričom v danej sezóne prišiel
o pohárové umiestnenie v napínavom finále
play-off o miesto v Európskej lige, kde podľahol
doma v predĺžení tímu AS Trenčín. Išlo vôbec
o prvú edíciu play-off po zmene hracieho
modelu.

Dôležitým faktorom
úspechu tímu v FFL sú
predaj a hosťovanie
hráčov, ktoré boli
najvyššie spomedzi
porovnávaných
klubov.

5 747 852 €

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017

2017
2016
2015
2014
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2

1

umiestnenia 1. – 12. miesto

Pozícia v lige 2017/2018

4.

Najdrahší hráč

Sponzor na dresoch

Značka dresov

Michal Škvarka (650 000 EUR)

PRETO

Nike

Účasť v európskych
pohároch

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

34/8

3 136

3.

2. predkolo UEFA Champions
League

Zdroj: ÚLK
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3. AS Trenčín
Facebook

Instagram

31 159

5 525

V porovnávanej sezóne hral trenčiansky tím
bez loga hlavného partnera na dresoch.
Za zmienku stojí nápis na dresoch „This
is my sen“, ktorý odkazuje na úspešného
trenčianskeho rodáka Stanislava Lobotku.

Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

Profil výnosov
Deň zápasu

Výnosy v 2017 (EUR)

5 120 386

Vysielacie práva

10,2

10

Komerčné zdroje
Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

10 231 399

9

Ostatné

8

5,1

4,8
4

2+1+175426

2,2

0

2013

2014

2015

2016

853 000 €

1 321 686 €

3,6

2

16,7 %

25,8 %

2017

54,3 %
2 780 000 €

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017
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2015
2014
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4

umiestnenia 1. – 12. miesto
AS Trenčín už dlhšiu dobu presadzuje
stratégiu výchovy kvalitných hráčov, ktorí
potom cez trenčiansku akadémiu putujú
za zaujímavé finančné sumy do rôznych
tímov. Holandský záložník Desley Ubbink,
ktorý pod hradom Matúša Čáka pôsobí
Pozícia v lige 2017/2018
Najdrahší hráč
Sponzor na dresoch
už tretiu sezónu, mal začiatkom roka 2018
5.
Desley
Ubbink
(600
000
EUR)
n/a
podľa dostupných informácií hodnotu
550 000 EUR. Ku koncu sezóny však jeho
trhová hodnota ešte stúpla na 600 000 EUR.

12

71 700 €

94 000 €

6

V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom
bola finančná sezóna trenčianskeho tímu
výrazne horšia. Výnosy klesli zo sumy
10,2 milióna EUR, ktorá je pre Fortuna ligu
astronomická, na 5,1 milióna EUR.
V dôsledku toho klub klesol vo Futbalovej
finančnej lige z prvého miesta na tretie.
Treba však konštatovať, že Trenčania
sa priblížili úrovni výnosov z ročníkov
predchádzajúcich rekordnému roku 2016,
v ktorom došlo k niekoľkým finančne
zaujímavým predajom hráčov. Porovnávaná
sezóna v tomto smere nebola taká
úspešná, čím sa znížili aj celkové výnosy.
S umiestnením Trenčanov na popredných
miestach nasledujúceho ročníka FFL však
určite môžeme počítať. Štruktúra výnosov
hovorí o silnom základe v položke „predaj
a hosťovanie hráčov“, ktorá tvorí viac
než polovicu výnosov za rok 2017,
a korešponduje tak s tímovou stratégiou.

1,4 %

1,8 %

Trenčín patrí k top tímom Fortuna ligy
a pravidelne bojuje o titul. Posledná sezóna
však bola premenlivá a klub skončil až
na piatom mieste. Ani účasť v slovenskom
pohári Slovnaft Cup nenaplnila predstavy tímu,
keď klub prekvapivo skončil už v štvrtom kole.
Aj napriek nelichotivým výsledkom
v domácich súťažiach sa vďaka úspešnému
play-off podarilo klubu prebojovať
do vyraďovacích zápasov o účasť v Európskej
lige, kde skončil v play-off. Mladý trenčiansky
tím s najnižším vekovým priemerom v lige (20,9
rokov) musí využívať obmedzené kapacity
štadióna Na Sihoti, kde prebieha rekonštrukcia
rozdelená do niekoľkých fáz. V uplynulom
ročníku bola divákom prístupná len jedna
tribúna. Priemerná návštevnosť 1 848 divákov
na zápase tak patrí k nižším v lige. Zmenu by
malo priniesť postupné otvorenie nového
štadióna v Trenčíne, pričom prvá časť by mala
byť sprístupnená začiatkom budúcej sezóny.

AS Trenčín presadzuje
stratégiu výchovy
kvalitných hráčov,
ktorí z trenčianskej
akadémie putujú
za zaujímavé finančné
sumy do rôznych tímov.

3

2

1

Značka dresov

Adidas

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

20/14

1 848

30.

2. predkolo Europa League

Zdroj: TASR
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4. FC DAC 1904 Dunajská Streda
Facebook

Instagram

35 579

7 857
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

Na dresoch tímu zo Žitného ostrova sa už
niekoľko sezón vyníma logo ich hlavného
sponzora, značky KUKKONIA, ktorá okrem
potravinárskeho priemyslu pokrýva viaceré
podnikateľské a kultúrne aktivity v regióne.

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

4 280 780

Komerčné zdroje
Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

2 691 592

9

Ostatné

100

8

6

Stabilný rast výnosov FC DAC 1904 Dunajská
Streda zabezpečil tímu umiestnenie tesne
za trojicou top tímov Futbalovej finančnej
ligy. Rozdiel oproti tretiemu tímu však nie je
výrazný a výnosy v hodnote 5,1 milióna EUR
za sezónu 2017/2018 sú predzvesťou lepších
umiestnení v budúcich ročníkoch. Bolo by to
logické pokračovanie cesty
z predposledného miesta rebríčka v roku
2014. Takýto výrazný posun za relatívne
krátke časové obdobie je výborným
výsledkom a odráža stratégiu majiteľa
vybudovať silný tím a značku. Pozitívne
vyhliadky do budúcnosti prináša aj nedávne
otvorenie modernej mládežníckej akadémie,
kde môže klub vychovávať mladé talenty.
Koncepčná práca prináša každoročné
zlepšenie umiestnenia v ligovej tabuľke.
Nový štadión a akadémia majú pozitívny
vplyv na výsledky tímu vo všetkých
aspektoch. DAC patrí k menšej skupine
tímov v lige, kde je počet zahraničných
hráčov takmer rovnaký ako počet
slovenských hráčov. Aj najhodnotnejším
hráčom je hráč maďarskej národnosti, teda
zahraničný hráč. Skúsený záložník Zsolt
Kalmár, ktorý po svojom hosťovaní
oficiálne prestúpil do tímu na začiatku
aktuálnej sezóny mal na začiatku
hosťovania hodnotu 500 000 EUR
a na konci sezóny pri oficiálnom
prestupe už 675 000 EUR.

14

4,3

4

2,7

2,1

2

1,3
0

0,7
2014

2013

2015

2016

*Údaje neboli poskytnuté.

2017

Napredovanie klubu sa v uplynulej sezóne
pretavilo do aktívnych bojov o titul. Tretie
miesto bolo výrazným zlepšením oproti
umiestneniam v strede tabuľky v minulých
ročníkoch. Zdá sa, že v rámci Slovnaft Cupu
je štvrťfinále pre hráčov obzvlášť kritické.
Tri sezóny po sebe skončil klub svoje
pôsobenie práve v štvrťfinálových zápasoch.
O európskych súperov v MOL Aréne sa
postaralo umiestnenie v tabuľke Fortuna ligy.
DAC sa však cez druhé predkolo Európskej
ligy neprebojoval. Fanúšikovia zo Žitného
ostrova oceňujú prácu a výsledky klubu, čo
sa prejavilo na jeho popularite. Tím sa môže
pochváliť najvyššou priemernou diváckou
návštevnosťou. Na štadióne, kde ešte počas
uplynulej sezóny prebiehali rekonštrukčné
práce, bola priemerná návštevnosť 6 918
divákov. Po otvorení všetkých tribún sa tak
dá očakávať ďalšie zvýšenie priemernej
návštevnosti.

Dunajskostredský
štadión navštívilo
v priemere 6 918
divákov, čím klub
získal prvenstvo
v priemernej diváckej
návštevnosti.

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017
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umiestnenia 1. – 12. miesto

Pozícia v lige 2017/2018

Najdrahší hráč

Sponzor na dresoch

Značka dresov

3.

Zsolt Kalmár (675 000 EUR)

Kukkonia

Macron

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

22/18

6 918

7.

n/a

Zdroj: ÚLK
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5. FC Spartak Trnava
Facebook

Instagram

23 860

4 570
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

4 037 475

Komerčné zdroje
Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

3 127 906

9

Ostatné

6+3+412624

23,6 %

6

Silná značka slovenského futbalu sa
s výnosmi vo výške 4 milióny EUR umiestnila
na piatej pozícii rebríčka Futbalovej finančnej
ligy, a uzatvára tak finančne silnú pätku
tímov, ktoré svojimi výnosmi výrazne
predbehli zvyšné tímy Fortuna ligy. Výrazný
podiel výnosov Spartaku predstavujú
komerčné zdroje a silnú úlohu určite
zohráva aj hlavný partner tímu. Silná
a početná základňa fanúšikov tiež určite
prispela k tvorbe výnosov, konkrétne
výnosov z predaja dresov a reklamných
predmetov. To ešte viac platí pri takej
úspešnej sezóne, akou bola sezóna
2017/2018. Štvrtinu výnosov predstavujú
výnosy z predaja a hosťovania hráčov.
Trnava bola v tejto oblasti aktívna
a v rámci sezóny takto profitovala
z odchodov viacerých hráčov. Hoci nešlo
o vysoké sumy, ich súčet výrazne ovplyvnil
celkové výnosy klubu. V dôsledku odchodu
majiteľa tímu a hlavného sponzora na konci
jesennej časti sezóny 2018/2019 sa dá len
ťažko predvídať, ako sa budú výnosy vyvíjať
v ďalších ročníkoch.
Výnimočná cesta trnavského tímu v sezóne
2017/2018 sa skončila získaním titulu.
Majstrami Slovenska sa tak stali po 45
rokoch. Aj keď „červeno-čírni“ čakali na titul
dlho, širšia futbalová obec považuje Spartak
za jeden z popredných slovenských tímov.
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3%
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8

241 925 € 122 000 €

952 946 €
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4
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2
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26 %

2017

41,4 %

1 050 000 €

1 670 604 €

Najdrahším hráčom uplynulej sezóny bol
Bosniak Eldar Čivić, ktorý v Trnave hosťoval
v jarnej časti sezóny a jeho hodnota bola
600 000 EUR. Hlavným partnerom tímu je ŽOS
Trnava. Hráči tiež nosia logo tejto spoločnosti
na svojich dresoch. Úspešná uplynulá
majstrovská sezóna vyústila aj do úspechov
na medzinárodnom poli, keď „bílí andelé“
postúpili do skupinovej fázy Európskej ligy.
Finančné odmeny, ktoré rozdáva UEFA
za postup, ale aj za jednotlivé zápasy v EL,
budú mať rozhodne výrazný vplyv na finančné
výnosy tímu v budúcom roku.
V slovenskom pohári Slovnaft Cup boli
Trnavčania o niečo menej úspešní a skončili
v semifinále, kde podľahli svojmu najväčšiemu
rivalovi z Bratislavy. O trnavských fanúšikoch
sa hovorí ako o najvernejších na Slovensku.
Moderný štadión Antona Malatinského, ktorý
prešiel kompletnou a rozsiahlou rekonštrukciou,
má tiež určite pozitívny vplyv na divácku
návštevnosť. Aj napriek týmto faktorom
a výnimočným výsledkom v minulej sezóne
bola priemerná divácka návštevnosť „až“ druhá
najvyššia v lige. Priemerný počet 6 734 divákov
na zápas je však výsledok, ktorý môžu Trnave
závidieť mnohé tímy z prvej polovice tabuľky.

Výnimočná cesta
trnavského tímu
v sezóne 2017/2018
sa skončila získaním
titulu. Majstrami
Slovenska sa tak stali
po 45 rokoch.

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017
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umiestnenia 1. – 12. miesto

Pozícia v lige 2017/2018

Najdrahší hráč

Sponzor na dresoch

Značka dresov

1.

Eldar Čivić (600 000 EUR)

ŽOS Trnava

Adidas

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

22/10

6 734

4.

n/a

Zdroj: TASR
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6. FK Železiarne Podbrezová
Facebook

Instagram

5 387

336
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

Logo partnera je dominantným prvkom
na hráčskych dresoch. Najhodnotnejším
hráčom horehronského tímu bol v uplynulej
sezóne obranca Ján Krivák. Podľa webového
portálu transfermarkt.com bola začiatkom
roku 2018 hodnota hráča, ktorý začínal svoju
profesionálnu kariéru práve v Podbrezovej,
stanovená na 250 000 EUR. Po začatí
aktuálnej sezóny však odišiel do českého tímu
MFK Karviná.

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

2 468 069

Komerčné zdroje
Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

2 470 635

9

Ostatné

0%

8

1 158 €

Futbalový tím z Podbrezovej sa síce zaradil
do prvej polovice tímov s najvyššími
výnosmi, ale aj podľa aktuálneho výsledku
za rok 2017 je rozdiel medzi výnosmi
železiarov a výnosmi prvých piatich tímov
tabuľky o triedu nižší. Takéto výrazné
rozdiely medzi jednotlivými tímami v rámci
jednej súťaže predstavujú negatívny jav,
ktorý môže mať vplyv na celú Fortuna
ligu. V rámci rebríčka Futbalovej finančnej
ligy sa Pobrezová od roku 2013 pohybuje
pravidelne na piatom a šiestom mieste.
Z hľadiska výšky výnosov bol pre klub
rekordným rok 2016. Podiely výnosov
hovoria jasne, keď až tri štvrtiny výnosov
pochádzajú z komerčných zdrojov –
sponzorských zmlúv.

0+2+77120

490 655 €

1,1 %

4

27 800 €

2,8
2

1,8

0

2013

2

2,1

2014

2015

2016

2,5

77,1 %

2017

1 902 456 €

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017

2017
2016
2015
2014

Prekvapivý člen prvej polovice tabuľky
2013
Futbalovej finančnej ligy spoločnosti Deloitte
12
11
10
9
8
7
6
5
4
nepatrí k tradičným slovenským futbalovým
baštám, ani k ašpirantom na popredné
umiestnenia 1. – 12. miesto
pozície v najvyššej futbalovej lige, v ktorej
pôsobí štyri roky od sezóny 2014/2015.
Aj preto je najväčším úspechom železiarov
za uplynulé tri roky 5. miesto v sezóne
2016/2017, keď klub ešte pôsobil
pod názvom ŽP Šport Podbrezová.
Pozícia v lige 2017/2018
Najdrahší hráč
Sponzor na dresoch
Za vysokými výnosmi tak môžeme vidieť
9.
Ján
Krivák
(250
000
EUR)
Železiarne
Podbrezová
najmä Železiarne Podbrezová, ktoré sú
strategickým partnerom klubu a ktoré
majú s futbalovým tímom okrem názvu
spoločného aj majiteľa.

18

56 000 €

19,5 %

6

2,3 %

Ani v rámci slovenského pohára Slovnaft
Cup si Podbrezovčania nepripísali výrazné
úspechy. V uplynulej sezóne sa prebojovali
do osemfinále, čo je zároveň ich najlepší
výsledok za posledné tri roky. Takéto výsledky
môžu futbalistom z Podbrezovej len ťažko
priniesť boj o európske poháre. Tím hráva
na menšom štadióne s dominantnou
tribúnou a špecifickou atmosférou
spôsobenou okolitým lesným prostredím.
Štadión s kapacitou 4 000 divákov prešiel
pred vstupom do Fortuna ligy modernizáciou.
Priemerná návštevnosť v ZELPO aréne je však
oveľa nižšia než jej maximálna kapacita – je
tretia najnižšia v lige s priemerným počtom
944 divákov na zápas v Podbrezovej.

V rámci Futbalovej
finančnej ligy sa
Podbrezová
od roku 2013
pohybuje pravidelne
na piatom a šiestom
mieste rebríčka.

3

2

1

Značka dresov

adidas

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

30/8

944

24.

n/a

Zdroj: TASR
19

Futbalová finančná liga 2018

Futbalová finančná liga 2018

7. FK Senica
Facebook

Instagram

8 851

910
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

sezóny sa vrátil do domovského tímu. Jeho
trhová hodnota bola na začiatku hosťovania
v úvode roka 2018 vo výške 500 000 EUR.
Po skončení sezóny pri odchode do Kolumbie
bola jeho hodnota 350 000 EUR. Stredopoliar
José Luís Mendes Lopes z Guinei pôsobí
v Senici druhú sezónu pod menom Zezinho.
Jeho trhová hodnota bola začiatkom roku
2018 tiež vo výške 500 000 EUR a koncom
sezóny klesla podľa zdrojov na 300 000 EUR.

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

2 328 835

Komerčné zdroje
Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

2 601 713

9

Ostatné

2,3 %

8

56 000 €

5,6 %

1+2+51478
0,7 %

130 821 €

15 879 €

6

13,7 %
317 896 €

Výnosy futbalového tímu zo Senice vo výške
2,3 milióna EUR sú približne rovnaké ako
výnosy Podbrezovej, hoci
v predchádzajúcich ročníkoch bol rozdiel
výraznejší v neprospech Senice. Záhoráci
tak môžu byť spokojní, že ich výnosy sa
postupne počas štyroch rokov zvyšujú.
Otázne však je, ako relevantné sú
tohtoročné výnosy z futbalového hľadiska,
nakoľko FK Senica patrí k trom tímom,
ktorých výnosy za rok 2017 vychádzali
najmä z položky „ostatné“. Slabšou stránkou
výnosov klubu za porovnávané obdobie
boli komerčné zdroje, hoci slabá podpora
partnerov by sa mohla zmeniť.
Senický futbalový klub v minulých sezónach
a v súčasnosti prežíva náročné obdobie,
hoci ešte pred niekoľkými rokmi bojoval
o titul a účasť v európskych súťažiach. Zvrat
nastal po finančných problémoch klubu,
ktoré by však podľa dostupných informácií
mal aspoň čiastočne vyriešiť príchod
nových investorov do klubu. Výsledkovo sa
však Senica stále trápi a za najvýraznejší
úspech klubu posledných rokov tak možno
považovať účasť vo štvrťfinále slovenského
pohára Slovnaft Cup v sezóne 2015/2016.
O miesto najhodnotnejšieho hráča
v senickom drese sa v uplynulej sezóne delili
dvaja legionári. Kolumbijsky záložník Ricardo
Villarraga v Senici hosťoval a po skončení
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2,3
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Tím zo Záhoria nemal počas sledovanej
sezóny hlavného partnera, čo vysvetľuje aj
voľné miesto na dresoch. Posledné sezóny
sa senický klub pohybuje na konci tabuľky
Fortuna ligy, kde bojuje o nezostupové
miesta. Senická OMS aréna prešla pri postupe
tímu do Fortuna ligy modernizáciou, a štadión
sa tak stal vhodným stánkom pre okresné
mesto hrajúce najvyššiu ligu. Slabšie výsledky
na ihrisku sa podpísali aj pod nízku priemernú
divácku návštevnosť, keď si domáci ligový
zápas v uplynulej sezóne pozrelo v priemere
iba 767 divákov. Senica sa tak radí medzi tri
tímy s najnižšou návštevnosťou.

Senická OMS aréna
prešla pri postupe
tímu do Fortuna ligy
modernizáciou,
štadión sa tak stal
vhodným stánkom
pre okresné mesto
hrajúce najvyššiu ligu.

77,7 %
1 810 239 €

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017
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Pozícia v lige 2017/2018

11.

Najdrahší hráč

Zezinho a Ricardo Villarraga
(500 000 EUR)

Sponzor na dresoch

Značka dresov

n/a

Hummel

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

29/15

767

85.

n/a

Zdroj: ÚLK
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8. MFK Ružomberok
Facebook

Instagram

9 962

485

Hlavný sponzor klubu, Mondi SCP, pôsobí
v papierenskom priemysle a je priamo
prepojený na majiteľa futbalového klubu.
Logo Maestro zdobí hráčske dresy.

Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

1 583 236

Komerčné zdroje
Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

743 015

9

Ostatné

100

8

6

Ôsme miesto klubu MFK Ružomberok
v rebríčku Futbalovej finančnej ligy
spoločnosti Deloitte za sezónu 2017/2018
predstavuje výrazné zlepšenie oproti
predošlej sezóne, keď klub „vďaka“
výnosom pod hranicou 1 milión EUR
obsadil posledné miesto. Dvojnásobne
vyššie výnosy preto predstavujú úspech.
Aktuálny výsledok znamená zlepšenie aj
v porovnaní s ostatnými
predchádzajúcimi rokmi, a prekročenie
hranice 1 milión EUR je pozitívnym
krokom v celkovom finančnom vývoji
klubu. Rozdelenie výnosov podľa
jednotlivých kategórií nebolo k dispozícii.
Liptovský futbalový tím hrá v najvyššej
ligovej súťaži bez prestávky už od roku
1997. Futbalové výsledky klubu sú
konštantné a aj v najhorších sezónach
sa pohybujú v strede tabuľky. Klubovým
vrcholom bola sezóna 2005/2006,
keď Liptáci získali tzv. double – vyhrali
najvyššiu futbalovú ligu a aj slovenský
pohár. Výborným výsledkom bola aj účasť
vo finále uplynulého ročníka Slovnaft
Cup, kde klub potvrdil svoje postavenie
na slovenskej futbalovej scéne. Stabilné
výkony mužstva sú tiež výsledkom
relatívne stabilnej finančnej situácie
v klube.
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MFK patrí ku klubom, kde počet
slovenských hráčov vysoko prevyšuje počet
zahraničných hráčov. Najhodnotnejší hráč
však spadá do „menšinovej“ kategórie.
Pravý stredopoliar Erik Daniel z Českej
republiky hrá na Liptove od roku 2016,
pričom zmluvu s klubom má uzatvorenú
do roku 2019. Jeho trhová hodnota podľa
portálu transfemarkt.com bola v zimnej
časti sezóny 2017/2018 vo výške 550 000
EUR a na konci sezóny v lete dokonca
650 000 EUR. Ruža hráva domáce zápasy
na štadióne pod Čebraťom. V súčasnosti si
ligový zápas hráčov v oranžových farbách
pozrie priemerne 1 450 platiacich divákov.
Klub ohlásil v najbližšom období výraznú
investíciu do mládežníckej akadémie, čo
by malo mať pozitívny dopad v hernej aj
finančnej sfére.

Ružomberok hrá
v najvyššej ligovej
súťaži už od roku 1997
a účasťou vo finále
Slovnaft Cup potvrdil
svoje postavenie
na slovenskej
futbalovej scéne.

*Údaje neboli poskytnuté.

2017
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Pozícia v lige 2017/2018

Sponzor na dresoch

Značka dresov

6.

Erik Daniel (650 000 EUR)

Najdrahší hráč

Maestro

Adidas

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

29/6

1 450

2.

n/a

Zdroj: ÚLK
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9. FC Nitra
Facebook

Instagram

6 997

2 188
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

Unikátom v porovnaní s ostatnými klubmi je
najhodnotnejší hráč klubu, ktorým sa v Nitre
stal hráč na brankárskej pozícii. Skúsený
brankár a nitriansky rodák Lukáš Hroššo
mal v sezóne 2017/2018 hodnotu 350 000
EUR. Ďalším prvenstvom Nitry je počet
zahraničných hráčov, keďže v tíme pôsobili
iba štyria legionári.

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

1 543 577

9

Ostatné

4%

8

51+64390

1 459 637

Komerčné zdroje

Aj keď Nitra skončila v aktuálnom rebríčku
Futbalovej finančnej ligy na deviatom mieste,
v historickom porovnaní môžeme vidieť
mierne stúpajúci trend celkových výnosov
klubu. Kým v roku 2013 boli výnosy tesne
pod hranicou 1 milión EUR, v tomto ročníku
dosiahla hodnota výnosov 1,5 milióna EUR.
Nitriansky tím je na deviatom mieste
v rebríčku už od roku 2014. Nový štadión
a lepšie výsledky na ihrisku by v budúcnosti
mohli priniesť ďalšie zvyšovanie klubových
výnosov. Výnosy v aktuálnom rebríčku
vychádzajú najmä z položky „ostatné“.
Komerčné zdroje sú ďalšou významnou
položkou celkových výnosov, pričom by sa
vstupom strategického partnera mohli ešte
zvýšiť. Nulové výnosy z predaja a hosťovania
hráčov sú nepríjemným výsledkom
prvoligového tímu z krajského mesta
s bohatou futbalovou históriou.
Tradičný slovenský futbalový tím
z krajského mesta pod Zoborom a jeden
z najstarších klubov na Slovensku sa
v sezóne 2017/2018 vrátil do Fortuna ligy
po troch rokoch, ktoré strávil v druhej
futbalovej lige. Výsledkovo sa trogári
pohybovali v druhej polovici tabuľky
a už štyri sezóny za sebou sa nedokázali
v pohári Slovnaft Cup prebojovať ďalej
ako do osemfinále. Na titul majstrov v ére
slovenskej samostatnosti stále čakajú.
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6,4 %
93 000 €

51 %

6

58 000 €

744 637 €
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Tradičné miesto hlavného sponzora
na tímových dresoch bolo v sledovanej
sezóne voľné, hoci za hlavného partnera
mestského futbalového tímu možno
považovať práve samotné mesto Nitra.
Štadión pod Zoborom prechádzal v uplynulej
sezóne rekonštrukciou v rámci národného
programu obnovy futbalových štadiónov
a do finálnej podoby sa dostal začiatkom
aktuálnej sezóny. Nové zázemie pre hráčov
a fanúšikov môže priniesť lepšie výsledky
a zvýšenú návštevnosť. V uplynulom ročníku
patrila nitrianska návštevnosť k priemeru
v rámci ligy, pričom ligový zápas si pozrelo
priemerne 1 608 divákov.

Unikátom v porovnaní
s ostatnými klubmi je
prvenstvo Nitry
v počte zahraničných
hráčov, keďže v tíme
pôsobili danú sezónu
iba štyria legionári.

38,6 %
564 000 €

0%
0€

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017
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Pozícia v lige 2017/2018

7.

Najdrahší hráč

Sponzor na dresoch

Značka dresov

Lukáš Hroššo (350 000 EUR)

Nitra

Jako

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

26/4

1 608

18.

n/a

Zdroj: ÚLK
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10. MFK Zemplín Michalovce
Facebook

Instagram

9 473

32
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

1 209 642

Komerčné zdroje
Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

1 084 438

9

Ostatné

100

8

6

Desiate miesto MFK Zemplín Michalovce
je doterajším výsledkovým maximom tímu
z východu krajiny v rebríčku Futbalovej
finančnej ligy. V ročníku 2015 dokonca
skončili Zemplínčania poslední. Nastala však
mierna zmena a už druhý rok po sebe sa
Michalovčanom podarilo prekonať miliónovú
hranicu výnosov. Vidieť je aj mierne
postupné zvyšovanie finančných výnosov, ale
ide len o veľmi pomalé napredovanie, ktoré
by sa mohlo výrazne prejaviť len
v dlhodobom horizonte. Pri takomto tempe
teda nemožno očakávať výrazné zmeny
umiestnenia tímu v rámci nasledujúcich
ročníkov výnosovej tabuľky FFL.

4

2

0

0,7

0,8

0,7

2013

2014

2015

1,1

1,2

2016

2017

Mierne zvyšovanie
celkových výnosov
by sa v dlhodobom
horizonte mohlo
výraznejšie prejaviť
v lepšom umiestnení
klubu.

*Údaje neboli poskytnuté.

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017

2017
2016
2015

Michalovský futbalový klub môžeme stále
2014
považovať za nováčika v najvyššej futbalovej
lige. Po celkovom víťazstve v druhej lige
2013
pôsobí vo Fortuna lige od ročníka 2015/2016.
12
11
10
9
8
7
6
5
4
V aktuálnej sezóne sú Michalovce jediným
zástupcom z východného Slovenska, čo ich
umiestnenia 1. – 12. miesto
stavia do špecifickej pozície. V porovnávanej
sezóne ešte figuroval v najvyššej lige aj tím
z Prešova. Najhodnotnejším hráčom
v žlto-modrých dresoch michalovského
tímu je mladý stredopoliar Martin Koscelník,
ktorého hodnota v zimnej sezóne bola
Pozícia v lige 2017/2018
Najdrahší hráč
Sponzor na dresoch
webovým portálom transfermakrt.com
Martin Koscelník (275 000 EUR)
8.
SCORP
stanovená na 225 000 EUR, ale po konci
sezóny pri prestupe do českého tímu FC
Slovan Liberec mal hodnotu 275 000 EUR.
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Hlavným partnerom zemplínskeho tímu
a zároveň partnerom na dresoch bola
v sezóne 2017/2018 stavebná spoločnosť
SCORP. Michalovský mestský futbalový klub
nezaznamenal od vstupu do najvyššej ligy
výrazné úspechy a drží sa v druhej polovici
tabuľky. V úvodnej sezóne im dokonca
hrozil opätovný zostup do nižšej súťaže, ale
nakoniec obsadili 11. miesto a udržali sa
medzi najlepšou dvanástkou tímov. O niečo
viac sa východniarom darí v slovenskom
pohári, kde sa v sezóne 2016/2017 dostali
až do semifinále a len tesne nestačili
na futbalový klub z hlavného mesta.
Domovský štadión mužstva, Mestský
štadión v Michalovciach, patrí k menším
ale relatívne moderným a vybaveným
štadiónom. Celková kapacita 4 440
miest však na ligových zápasoch zostáva
nevyužitá. Priemerná divácka návštevnosť
dosahuje počet 1 629 divákov. Ak vezmeme
do úvahy zastúpenie futbalových tímov
z východného Slovenska v súťaži, je to
potvrdenie nízkeho záujmu o futbal
v tomto regióne.

3

2

1

Značka dresov

Adidas

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

20/13

1 296

15.

n/a

Zdroj: TASR
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11. 1. FC Tatran Prešov
Facebook

Instagram

3 200

812
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

Podobne je na tom aj celková hodnota tímu,
ktorá je najnižšia v lige – 2 730 000 EUR. Hráči
mali na zelenobielych dresoch v porovnávanej
sezóne logo stavebnej firmy DÚHA, ktorá je
priamo prepojená s majiteľom futbalového
klubu. Nevýrazné pôsobenie „koňarov“ v lige
dopĺňajú rovnaké výsledky v pohári Slovnaft
Cup. Najväčším úspechom posledných rokov
bola účasť v osemfinále v sezóne 2016/2017.

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

824 032

Komerčné zdroje
Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

3 586 029

9

Ostatné

92+350
2,7 %

8

Najstarší futbalový klub na Slovensku
prežíval posledné sezóny ťažké obdobie,
ktoré vyvrcholilo jeho zostupom do druhej
ligy, kde pôsobí od aktuálnej sezóny. Klub
z Prešova však už má s pôsobením v nižších
súťažiach skúsenosti. V najvyššej lige sa
nikdy neumiestnil lepšie než v druhej
polovici tabuľky. Aj tieto skutočnosti môžu
mať za následok tri negatívne prvenstvá
tímu v rámci FFL. Jedným z nich je hráč
s najvyššou hodnotou v tíme, ktorá je
v rámci FFL najnižšia. Chorvátsky útočník
Nikola Gatarić s hodnotu 225 000 EUR
prestúpil pred aktuálnym ročníkom Fortuna
ligy k nováčikovi súťaže do Serede.
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44 000 €

22 517 €

6

Výnosy 1. FC Tatran Prešov zodpovedajú
situácii v klube. Tesné predposledné miesto
s rozdielom pred posledným miestom
v rebríčku Futbalovej finančnej ligy
vo výške len niekoľko tisíc eur je
nepríjemným prekvapením. Ešte v roku
2014 boli výnosy Tatranu vo výške stačiacej
na tretie miesto. Ich postupným znižovaním
sa však klub dostal až na dno výnosovej
tabuľky. Ani štruktúra výnosov neprináša
pozitívne informácie. Takmer celú sumu, až
91 % výnosov, tvorí položka „ostatné“, ktorá
tak predstavuje oporný systém financovania
klubu. To je pre budúcnosť klubu s bohatou
históriou zlý signál. Nulové výnosy z predaja
hráčov len dokresľujú negatívny výsledok
Tatranu v FFL, ako aj vo Fortuna lige.

5,4 %

4

3,6
2,7

2

1,9

1,9

0,8
0

2013

2014

2015

2016

0%
0€

0%
0€

Štadión Tatran je rovnako ako klub najstarším
na Slovensku. Dlho sa hovorilo o kompletnej
rekonštrukcii na úroveň, ktorú si krajské
mesto zaslúži. Začiatkom roka 2018 sa
začali búracie práce a projekt rekonštrukcie
rozdelený na niekoľko fáz. Tím tak svoje
domáce zápasy v sezóne 2017/2018 hrával
na štadióne Národného tréningového
centra s moderným zázemím v Poprade.
Aj takáto situácia mohla výrazne ovplyvniť
ďalšie negatívne prvenstvo klubu – najnižšiu
priemernú divácku návštevnosť na zápas.
Ligový zápas Tatranu si počas porovnávanej
sezóny v priemere pozrelo iba 378 divákov.

Štadión Tatran je
rovnako ako klub
najstarším
na Slovensku.
Začiatkom roka 2018
sa začali búracie
práce a projekt
rekonštrukcie.

91,9 %

2017

757 515 €

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017

2017
2016
2015
2014
2013
12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

umiestnenia 1. – 12. miesto

Pozícia v lige 2017/2018

12.

Najdrahší hráč

Nikola Gatarić (225 000 EUR)

Sponzor na dresoch

Značka dresov

DÚHA

Atak

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

29/7

378

98.

n/a

Zdroj: TASR
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12. FC ViOn Zlaté Moravce
Facebook

Instagram

6 751

821
Výnosy v rokoch 2013 – 2017 (mil. EUR)

Najhodnotnejším hráčom tímu je skúsený
stredopoliar Peter Orávik, ktorý hrával
za Zlaté Moravce od začiatku ich pôsobenia
v najvyššej futbalovej lige. Jeho hodnota bola
na konci sezóny 2017/2018 vo výške
375 000 EUR. V aktuálnej sezóne však už
v Zlatých Moravciach nehráva a je z neho
voľný hráč.

Profil výnosov
Deň zápasu
Vysielacie práva

10

Výnosy v 2017 (EUR)

785 486

Komerčné zdroje
Predaj a hosťovanie hráčov

Výnosy
v 2016 (EUR)

892 545

9

Ostatné

0,9 % 2,5 %
6 920 €

8

3+7+8910

0%

6

Rozdiel medzi predposledným a posledným
tímom v rebríčku Futbalovej finančnej ligy
je minimálny a futbalový klub ViOn Zlaté
Moravce je na tieto umiestnenia už zvyknutý.
Už od roku 2013 sa pravidelne umiestňuje
práve na týchto dvoch pozíciách. Negatívnym
prvenstvom klubu je, že v sledovaných
ročníkoch ani raz neprekročil hranicu
výnosov vo výške 1 milión EUR,
čím sa radí k finančne najslabším klubom
Fortuna ligy. Štruktúra výnosov je
jednoducho definovateľná a absolútnym
základom sú „komerčné zdroje“ s podielom
takmer 90 %, za ktorými zrejme stojí vplyv
hlavného partnera tímu. Ostatné položky tak
predstavujú len doplnok celkových výnosov.
Aj napriek limitovaným finančným zdrojom
sa Zlatým Moravciam od vstupu do najvyššej
futbalovej ligy podarilo udržať medzi
dvanástkou najlepších tímov.
Zlatomoravský futbalový tím je relatívne
mladý klub, keďže vznikol v roku 1995.
V prvoligovej tabuľke sa už niekoľko rokov
pohybuje na úrovni posledných troch miest
a bojuje o záchranu pred zostupom
do nižšej súťaže. Platí to prakticky už
od jeho vstupu do našej najvyššej ligy
v sezóne 2009/2010. Aj keď sú Zlaté
Moravce mladý klub, mužstvo bolo
v porovnávanej sezóne 2017/2018
paradoxne najstaršie v lige, keď priemerný
vek hráčov dosiahol 24,6 roka.
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19 438 €

7,2 %

0€
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2016

2017

57 000 €

Hlavným partnerom klubu je už od jeho
vzniku stavebná firma ViOn, čo je zrejmé už
z názvu klubu. Hráčske dresy sú tiež označené
logom tejto spoločnosti. Firmu aj samotný
futbalový klub spája osoba majiteľa. Ligové
úspechy červenomodrým stále chýbajú. Treba
však spomenúť najväčší úspech klubu, ktorým
je víťazstvo v slovenskom pohári v sezóne
2006/2007, vďaka čomu sa Zlaté Moravce
dostali aj do dvoch predkôl vtedajšieho
európskeho pohára UEFA Cup. V posledných
ročníkoch Slovnaft Cup sa im už tak dobre
nedarí, najbližšie k napodobeniu úspechu
mali v ročníku 2015/2016, keď skončili
vo štvrťfinále. Štadión navštevovalo v sezóne
2017/2018 v priemere 1 185 divákov.

Aj napriek
obmedzeným
finančným zdrojom
sa Zlatým Moravciam
podarilo udržať
v najvyššej futbalovej
lige.

89,4 %
702 128 €

Pozícia klubu vo Futbalovej finančnej lige rokoch 2013 – 2017
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umiestnenia 1. – 12. miesto

Pozícia v lige 2017/2018

10.

Najdrahší hráč

Sponzor na dresoch

Značka dresov

Peter Orávik (375 000 EUR)

ViOn

Errea

Počet domácich
a zahraničných hráčov

Priemerná návštevnosť
na ligovom zápase

Umiestnenie
v Slovenskom pohári

Účasť v európskych
pohároch

21/12

1 185

114.

n/a

Zdroj: TASR
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