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PRVÁ ČASŤ - Základné ustanovenia
Prvá hlava - Úvodné ustanovenia
Článok 1 - Názov, sídlo, právna forma a symboly ÚFTS
1. Názov združenia je Únia futbalových trénerov Slovenska. Oficiálny skrátený
názov ÚFTS.
2. Sídlo združenia je v ŠH Mládežnícka č.1, 911 01 Trenčín
3. ÚFTS bola založená na dobu neurčitú a má právnu formu občianskeho
združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov. ÚFTS je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len “Zákon o športe”).
4. ÚFTS je športovou stavovskou organizáciou trénerv futbalu, ktorá je
pridruženým členom Slovenského futbalového zväzu/ďalej len SFZ/.
5. Symbolmi ÚFTS sú vlajka, logo s úplným názvom “ÚNIA FUTBALOVÝCH
TRÉNEROV SLOVENSKA” a so skráteným názvom “ÚFTS”.
6. Logo s názvom “ Únia futbalových trénerov Slovenska” a so skráteným
názvom “ÚFTS” je zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky. Vizualizácia vlajky a loga je v prílohe.
7. Únia je členom Aliancie európskych futbalových trénerov
8. Únia je registrovanou organizáciou na Ministerstve vnútra SR č. spisu VVS/1900/90-2967
Článok 2 - Vymedzenie základných pojmov
Na účely stanov a ostatných predpisov ZsFZ sa rozumie pod pojmom:
a. člen ÚFTS - riadny člen ÚFTS (ďalej len “riadny člen”) a individuálny člen ÚFTS
(ďalej len “individuálny člen”) a čestný člen ÚFTS (ďalej len “čestný člen”) ako
fyzická osoba,
b. funkcionár-člen orgánu ÚFTS alebo orgánu člena ÚFTS a ďalšie osoby
zodpovedné za organizovanie, riadenie a kontrolu súťaží v rámci SFZ, UEFA a
FIFA, osoba vykonávajúca majetkové práva alebo riadiacu činnosť v klube,
najmä majiteľ, štatutárny zástupca, riaditeľ alebo iná osoba, ktorá má
riadiacu, rozhodovaciu alebo kontrolnú pôsobnosť súvisiacu s plnením úloh v
rámci SFZ,SFZ, UEFA, FIFA alebo ich členov; označenie osôb, ktoré sa považujú
za funkcionára, určí osobitný predpis SFZ,

c. futbal - futbal, futsal a plážový futbal mužov a žien organizovaný v rámci SFZ a
jeho členov
d. organizovaný futbal - organizovanie, vykonávanie, riadenie, správa, podpora a
rozvoj futbalu v rámci SFZ, UEFA a FIFA, ktoré organizujú súťaže podľa
pravidiel futbalu,
e. futbalové hnutie - fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace na území SR vo
futbale organizovaným spôsobom v rámci SFZ a členov SFZ,
f. strategický plán ÚFTS - koncepčný dokument ÚFTS schvaľovaný na prvej
riadnej konferencii po volebnej konferencii na nasledujúce funkčné obdobie,
ktorý obsahuje ciele a úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do
základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä prostredníctvom hlavných
činností ÚFTS a v súčinnosti s členmi SFZ; obsahuje ciele a úlohy ÚFTS najmä v
týchto základných oblastiach:
1. organizačná štruktúra ÚFTS,
2. medzinárodné vzťahy,
3. rozvoj futbalu, mládež, tréneri,
4. legislatíva,
5. ekonomika,
6. marketing,
7. médiá a komunikácia,
8. infraštruktúra,
9. ochrana integrity futbalu a boj proti negatívnym javom v športe,
g. kvalifikovaná väčšina - najmenej sedemdesiatpercentná väčšina všetkých
členov príslušného orgánu ÚFTS,
h. nadpolovičná väčšina - najmenej polovica všetkých členov príslušného orgánu
ÚFTS, plus jeden člen,
i. jednoduchá väčšina - najmenej polovica prítomných členov príslušného
orgánu ÚFTS, plus jeden člen,
j. hlasovanie “per rollam” - písomné hlasovanie o návrhu rozhodnutia orgánu
ÚFTS bez zvolania jeho zasadnutia, ktorého pravidlá určí Prezídium ÚFTS,
k. písomne - korešpondenčná forma alebo elektronická forma zasielania,
oznamovania alebo doručovania informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných
dokumentov s využitím schránky adresáta alebo iného bežne používaného
emailového účtu adresáta oznámeného na tento účel ÚFTS, alebo ich
zverejnenie na mieste určenom ÚFTS, na webovom sídle ÚFTS; zaručený
elektronický podpis sa nevyžaduje,
l. administratíva ÚFTS - výkonný aparát Únie na personálne, organizačnotechnické a administratívne zabezpečovanie hlavných činností a plnenia úloh
ÚFTS.

Druhá časť – Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti ÚFTS
Článok 3 - Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele ÚFTS
1. ÚFTS bola založená a vznikla ako nezávislá právnická osoba za účelom
združovania fyzických osôb pôsobiacich v organizovanom futbale na území
Slovenskej republiky a plnenia ich spoločného poslania a cieľov uvedených v
Stanovách.
2. Účelom činnosti Únie je najmä:
a) chrániť oprávnené záujmy svojich členov a na ich požiadanie poskytovať
právnu pomoc a ochranu,
b) podieľať sa na odbornom raste futbalových trénerov formou systematického
nadstavbového (postgraduálneho) vzdelávania trénerov a za tým účelom
organizovať konferencie, semináre, porady a školenia v spolupráci so SFZ a ÚLK,
c) podieľať sa na vydávaní odbornej literatúry, rozširovať informačné materiály a
odbornú literatúru, v spolupráci so SFZ,
d) spolupracovať s pedagogickými a vedeckými inštitúciami, s orgánmi a
organizáciami iných športových odvetví a masovokomunikačnými prostriedkami,
e) nadväzovať a udržiavať styky a spoluprácu so zahraničnými partnermi v oblasti
trénerskej práce, zabezpečovaním výmeny skúseností medzi slovenskými a
zahraničnými trénermi formou stáží, seminárov a konferencií,
f) v prípade požiadania poskytovať pomoc svojim členom pri uzatváraní a
rozväzovaní trénerskych zmlúv,
g) spolupracovať so SFZ, jeho orgánmi a odbornými komisiami a spoločne
stanoviť zásady na uzatváranie trénerskych zmlúv a dohôd o výkone trénerskej
práci,
h) konzultovať so svojimi členmi postupy pri riešení legislatívne - právnych
otázok ( napr. v oblasti pracovne-právnej, daňovej, sociálneho a zdravotného
poistenia a v ďalších oblastiach trénerskych činností) a podľa možností
podporovať oprávnené požiadavky trénerov,
i) na základe požiadaviek členov zabezpečovať od SFZ lístky na medzištátne a
medzinárodné stretnutia organizované SFZ.
3. Činnosťou ÚFTS napĺňa verejný záujem v športe, ktorým je podpora a rozvoj
športu /futbalu/, zabezpečovanie prípravy a ochrana integrity športu a
podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

Článok 4 - Hlavné činnosti ÚFTS
1. Hlavné činnosti ÚFTS sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne, v mene,
na účet a na zodpovednosť ÚFTS, ktoré nie sú podnikaním. Medzi hlavné
činnosti ÚFTS patria najmä:
a. reprezentovať záujmy futbalového hnutia v spoločnosti,
b. vystupovať v mene futbalového hnutia a presadzovať jeho záujmy voči
medzinárodným športovým organizáciám, národným športovým zväzom,
národným športovým organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným
právnickým a fyzickým osobám,
c. určovať filozofiu a koncepciu činnosti ÚFTS v záujme rozvoja futbalu,
ktorá sa premieta do strategického plánu ÚFTS a rozpočtu ÚFTS,
d. realizovať strategický plán ÚFTS,
e. vytvárať, viesť a aktualizovať zoznam riadnych a čestných členov ÚFTS.
f. podieľať sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti trénerov pôsobiacich vo
futbalovom hnutí v súlade so smernicami SFZ a zabezpečovať ich
odbornú prípravu,
g. organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových
odborníkov vrátane edičnej a publikačnej činnosti, trénerov a iných osôb
vykonávajúcich odborné činnosti v rámci SFZ a ÚFTS, a vzdelávanie podľa
predpisov SFZ, UEFA a FIFA alebo iných medzinárodných športových
organizácií,
h. poskytovať súčinnosť Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky ako aj iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh
v oblasti športu,
i. vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov ÚFTS a zabezpečovať
ich jednotné uplatňovanie v rámci organizovaného futbalu,
j. koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, komunikáciu,
synergiu a slušnosť medzi členmi ÚFTS ako aj SFZ,
k. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
l. podpora a rozvoj športu kvôli charitatívnej reklame,
m. podpora a rozvoj športu ako činnosť kvôli prijímaniu podielu zaplatenej
dane (2%).
.

Tretia časť - Princípy a vzťahy ÚFTS
Článok 5 - Princípy uplatňované v rámci činnosti ÚFTS

1. V činnosti ÚFTS, jeho orgánov a členov sa uplatňujú všeobecné princípy dané
v normách SFZ.

Článok 6 - Vzťahy v ÚFTS
1. ÚFTS, členovia ÚFTS, orgány ÚFTS, a osoby s príslušnosťou k ÚFTS podporujú
priateľské medziľudské vzťahy medzi klubmi, funkcionármi, športovými
odborníkmi, športovcami, fanúšikmi a ďalšími osobami s príslušnosťou k ÚFTS
a SFZ v organizovanom futbale, ako aj v športovom hnutí vo všeobecnosti.
2. ÚFTS, členovia ÚFTS, orgány ÚFTS, a osoby s príslušnosťou k ÚFTS sú povinní
dodržiavať predpisy ÚFTS, predpisy AEFCA, SFZ, UEFA a FIFA záväzného
charakteru, pravidlá vyplývajúce zo Svetového antidopingového kódexu,
pravidlá futbalu a rozhodnutia UEFA a FIFA, záväzné rozhodnutia
medzinárodných a vnútroštátnych orgánov na riešenie sporov a rešpektovať
všeobecné princípy a osobitné princípy, ak je ich použitie výslovne určené
alebo dohodnuté.
3. Každý člen ÚFTS je povinný dbať na dobré meno ÚFTS, a slovenského futbalu
a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by ho mohlo nespravodlivo poškodiť
alebo ohroziť.
4. V podmienkach a štruktúrach ÚFTS, členov ÚFTS a osôb s príslušnosťou k ÚFTS
sa zakazuje
a. politická a náboženská agitácia,
b. akákoľvek diskriminácia,
c. hanobenie národa, rasy alebo presvedčenia alebo podnecovanie k
národnostnej, rasovej alebo etnickej nenávisti,
d. útoky alebo vyhrážanie sa útokom akéhokoľvek druhu proti krajine, jej
orgánom, skupine osôb alebo osobe alebo ich znevažovanie na základe
ich národnostného, rasového alebo etnického pôvodu, pohlavia, jazyka,
politického alebo náboženského presvedčenia alebo z iného
odsúdeniahodného dôvodu.
5. Porušenie zákazu podľa odseku 4 je závažným disciplinárnym previnením,
ktoré môže viesť k pozastaveniu členstva , prípadne zrušenia členstva v ÚFTS.

Štvrtá časť - Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci
ÚFTS
Článok 7 - Predpisy ÚFTS a iné normatívne akty vydávané orgánmi ÚFTS
1. Najvyšším predpisom ÚFTS sú Stanovy.
2. Orgány ÚFTS v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej Stanovami alebo na
základe Stanov vydávajú predpisy, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská,
ktoré musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a Európskej únie (ďalej len
“právny poriadok”), predpismi AEFCA, SFZ, UEFA a FIFA.
3. V rámci ÚFTS vydávajú príslušné orgány ÚFTS predpisy záväzné pre všetkých
členov ÚFTS, ktorých činnosti sa týkajú
a. poriadky – schvaľuje Prezídium ÚFTS, ak Stanovy neurčujú, že ich schvaľuje
konferencia, upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti ÚFTS (volebný a
rokovací poriadok)
b. organizačné pokyny – vydáva generálny sekretár a sekretár ÚFTS, úpravujú
organizáciu práce a plnenie úloh v pôsobnosti sekretáriaátu ÚFTS.
4. Rozhodnutia vydávajú orgány ÚFTS v rozsahu svojej pôsobnosti formou
uznesenia.
Článok 8 - Záväznosť predpisov ÚFTS a ich vzťah k predpisom AEFCA, SFZ, FIFA,
UEFA, právnemu poriadku a judikatúre
1. Stanovy a ostatné predpisy vydávané orgánmi ÚFTS (ďalej len “predpisy
ÚFTS”) musia byť v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ ako aj s
publikovanou ustálenou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva,
Súdneho dvora EÚ.
2. Stanovy a ostatné predpisy ÚFTS musia byť v súlade s predpismi AEFCA, SFZ ,
UEFA a FIFA záväznými pre ich členov. Výnimkou sú prípady, v ktorých by
súlad s predpismi UEFA alebo FIFA znamenal rozpor s právnym poriadkom SR
alebo EÚ.
3. Členovia ÚFTS sú povinní dodržiavať predpisy ÚFTS a SFZ.
4. ÚFTS a každý člen ÚFTS sú povinní zabezpečiť dodržiavanie predpisov AEFCA,
ÚFTS a SFZ aj vo vzťahu ku všetkým osobám s jeho príslušnosťou /ÚLK a pod./.
Článok 9 – Výklad predpisov ÚFTS
1. Výklad Stanov podáva Prezídium ÚFTS, ktoré si vo veciach závažnej povahy k
návrhu výkladu Stanov vyžiada stanovisko kontrolóra. Ak vyžiadané stanovisko
k návrhu výkladu Stanov nie je súhlasné, Prezídium návrh výkladu prerokuje a

vykoná opatrenia potrebné k dosiahnutiu súladu stanovísk alebo navrhne
zmenu posudzovaného ustanovenia Stanov. Ak Prezídium podá výklad
Stanov, ktorý nie je v súlade so stanoviskom kontrolóra, je povinné svoj
postup odôvodniť .
Článok 10 - Záväznosť rozhodnutí ÚFTS
1. Právoplatné rozhodnutie orgánu ÚFTS je záväzné v celom rozsahu.
2. V prípadoch, ktoré neznesú odklad, sú rozhodnutia Prezídia ÚFTS záväzné a
nemenné. Dôvodom pre výnimku z tohto pravidla môže byť protiprávne
konanie, ktoré je závažným porušením predpisov ÚFTS.
3. Predpisy ÚFTS určia, proti ktorým rozhodnutiam nie je prípustný opravný
prostriedok.
4. Člen ÚFTS je povinný dodržiavať a rešpektovať rozhodnutia orgánov ÚFTS.
Článok 11 - Predpisy členov ÚFTS
1. Stanovy, štatúty a všetky ostatné predpisy ako aj rozhodnutia ÚFTS musia byť
v súlade s právnym poriadkom SR a EÚ , SFZ, UEFA , FIFA a AEFCA.
2. Stanovy ÚFTS musia byť v súlade s ustanoveniami Zákona o športe .
3. Právne otázky nesúladu s inými predpismi a rozhodnutí ÚFTS s právnym
poriadkom alebo s predpismi SFZ, UEFA, FIFA alebo AEFCA posudzuje na
základe podnetu kontrolór. Ak kontrolór zistí nesúlad, predloží vec spolu so
svojím stanoviskom na prerokovanie a rozhodnutie o ďalšom postupe Prezídiu
ÚFTS.
Článok 12 - Riešenie sporov
1. Členovia ÚFTS sa zaväzujú, v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia
súvisiacich so športovou činnosťou, riešiť takéto spory prednostne
prostredníctvom príslušných orgánov ÚFTS na riešenie sporov pod hrozbou
disciplinárnej sankcie v zmysle disciplinárneho poriadku SFZ.
2. Členovia ÚFTS uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu
v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej len “CAS”) ako najvyššieho
nezávislého a nestranného orgánu pre rozhodovanie sporov s medzinárodným
prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení predpisov UEFA a FIFA.

DRUHÁ ČASŤ - Členstvo v ÚFTS
Článok 13 - Členstvo v ÚFTS a členovia ÚFTS, vznik a zánik členstva.
1. Členstvo v ÚFTS je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade so
Stanovami z ÚFTS vystúpiť.
2. Členstvo v ÚFTS je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena ÚFTS s
poslaním, cieľmi, úlohami a pravidlami fungovania ÚFTS ako občianskeho
združenia.
3. Členstvom v ÚFTS prejavuje člen združenia svoj súhlas a vôľu podriadiť sa
pravidlám futbalového hnutia, rešpektovať a dodržiavať práva a povinnosti, ktoré
sú upravené v predpisoch ÚFTS, AEFCA, SFZ, UEFA a FIFA alebo vyplývajú z
rozhodnutí ich orgánov vydaných na základe týchto predpisov.
4. V Únii môžu byť riadni a čestní členovia.
5. Riadnymi členmi Únie sa môžu stať tréneri, ktorí majú platnú trénerskú
kvalifikáciu bez ohľadu na skutočnosť či pôsobia na území Slovenska alebo v
zahraničí. K výkonu trénerskej činnosti je potrebné mať licenciu uznávanú SFZ .
Taktisto riadnymi členmi ÚFTS môžu byť i študenti FTVŠ ( s aprobáciou tréner
futbalu ) a študenti športových stredných gymnázii zo zameraním na futbal.
3. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky rozhodnutím orgánu Únie a
uhradením členského príspevku.
4. Čestným členom Únie sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa zaslúžila o rozvoj
futbalu, predovšetkým v oblasti trénerskej práce rozhodnutím Generálneho
zhromaždenia na základe návrhu prezídia Únie.
5. Riadne alebo čestné členstvo zanikne:
a) dobrovoľným vystúpením člena z Únie
b) neuhradenírn členského príspevku za obdobie 1 kalendárneho roka
c) smrťou člena
d) vylúčením člena v prípade hrubého porušenia povinností vyplývajúcich so
Stanov Únie. O vylúčení rozhodne orgán, ktorý rozhodol o prijatí. Člen Únie o
ktorého vylúčenie sa jedná, má právo osobnej účasti na rokovaní a
proti rozhodnutiu o jeho vylúčení z ÚFTS má právo sa odvolať. O odvolaní
rozhoduje Prezídium Únie.

Článok 14 - Čestné členstvo v ÚFTS
1. Čestné členstvo ( „ Čestný prezident ÚFTS, Čestný člen Prezídia ÚFTS, Čestný
člen ÚFTS“ ) môže byť udelené fyzickej osobe, ktorá sa zvlášť zaslúžila o
propagáciu alebo o rozvoj slovenského futbalu ako aj ÚFTS.

2. Návrh na udelenie čestného členstva môže predložiť konferencii Prezídium
ÚFTS, delegát konferencie alebo riadny člen.
3. Čestný člen sa môže zúčastňovať všetkých konferencií ÚFTS, Čestný člen
Prezídia ÚFTS a Čestný Prezident ÚFTS i na zasadnutiach Prezídia ÚFTS bez
práva hlasovať.
4. Prezidentovi, ktorý sa mimoriadnou mierou zaslúžil o rozvoj Únie môže byť na
návrh osôb podľa odseku 2 konferenciou udelený titul „ Čestného prezidenta
ÚFTS (ďalej len “čestný prezident”). Čestný prezident sa udelením tohto titulu
stáva aj čestným členom.
5. Udeľovanie ďalších čestných titulov, ocenení a vyznamenaní v rámci ÚFTS
upraví osobitný predpis Prezídia ÚFTS
Článok 15 - OPRÁVNENIA A POVINNOSTI ČLENOV ÚNIE
l. Členovia Únie sú oprávnení najmä:
a) aktívne sa zúčastňovať na činnosti Únie,
b) voliť a byť volení do orgánov Únie,
c) požiadať o právnu pomoc pri uzatváraní a rozväzovaní trénerskych zmlúv,
d) vyjadrovať svoje názory a stanoviská, predkladať inicíatívne návrhy na
rokovania v orgánov Únie,
e) voliť delegátov na Regionálne a Generálne zhromaždenie ÚFTS
2. Členovia Únie sú povinní najmä:
a) dodržiavať stanovy Únie a ďalšie normy prijaté Úniou,
b) rešpektovať stanovy a ostatné normy SFZ a napomáhať pri realizácií uznesení a
záverov orgánov SFZ,
c) čestne plniť povinnosti vyplývajúce z funkcií, do ktorých boli zvolení , alebo
poverení Úniou,
d) riadne a včas platiť príspevky a poplatky stanovené Úniou.

TRETIA ČASŤ - Orgány ÚFTS
Prvá hlava - Spoločné ustanovenia o orgánoch ÚFTS
1.) ORGÁNY ÚNIE
Únia zabezpečuje svoju činnost' prostredníctvom svojich orgánov, ktoré sú :
a) Generálne zhromaždenie Únie
b) Prezídium Únie
c) užšie vedenie Únie - Prezídia
d) Kontrolór Únie

e) Regionálne zhromaždenie Únie a jeho vedenie (volené na regionálnom
zhromaždení členov)
f) Oblastné zhromaždenie Únie volené na oblastnom, regionálnom zhromaždení
členov
g) Redakčná rada Únie (schvaľovaná prezídiom Únie)
2.) GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE
1. Generálne zhromaždenie je najvyšším orgánom Únie, ktoré tvoria volení delegáti z
členov ÚFTS alebo pozvaní všetci členovia Únie podľa rozhodnutia prezídia
2. Generálne zhromaždenie:
a) schvaľuje:
1. stanovy Únie, ich zmeny a doplnky
2. správu o činnosti Únie od predchádzajúceho Generálneho zhromaždenia
3. správu Kontrolóra Únie
4. program svojho rokovania na návrh Prezídia ÚFTS
b) volí:
1.Prezidenta a ostatných členov prezídia Únie na obdobie 4 rokov a potvrdzuje
kooptáciu nového člena prezídia
2. Kontrolóra Únie na obdobie 5 rokov
c ) rozhoduje o:
1. prijatí Čestných členov Unie, Čestného Prezidenta Únie ako aj Čestných členov
„Im memoriam“ za záslužnú prácu pri rozvoji slovenskeho futbalu ako aj ÚFTS
2. výške členských príspevkov a poplatkov resp. presúva právomoc na Prezídium
ÚFTS v zmysle údajov Štatistického úradu SR ( inflácia a pod.)
3. zániku Únie, alebo jej zlúčení s iným združením vo futbalovom hnutí .
d) prerokúva:
1. hospodárenie Únie
2. odvolania proti rozhodnutiam Prezídia ÚFTS.
Generálne zhromaždenie sa schádza na svojich zasadnutiach najmenej 2x za 4 roky
1. Generálne zhromaždenie zvoláva Prezídium najneskôr 30 dní pred jeho konaním.
Rokovanie GZ je podmienené prítomnosťou najmenej 2/3 zvolených delegátov,
podľa kľúča stanoveného Prezídiom, alebo všetkých pozvaných členov Únie
podľa rozhodnutia Prezídia.
5. O záveroch Generálneho zhromaždenia sa hlasuje verejne, pokiaľ delegáti
nerozhodnú inak.
6. Generálne zhromaždenie rozhoduje uznesením
a) o prijatí stanov Únie, ich zmien alebo ich doplnkov
b/ o zániku Únie a k tomu je potrebný súhlas 2/3 prítomných delegátov, alebo
pozvaných všetkých členov podľa rozhodnutia prezídia. Ostatné rozhodnutia si
vyžadujú súhlas nadpolovíčnej väčšiny prítomných delegátov, alebo pozvaných

všetkých členov podľa rozhodnutia Prezídia.
7. Voľba Prezidenta, členov Prezídia, Generálneho sekretára, Sekretára a Kontrolóra
ÚFTS sa môže uskutočniť v 2 kolách. Na zvolenie kandidáta v prvom kole je
potrebný súhlas nadpolovíčnej väčšiny prítomných delegátov, alebo pozvaných
všetkých členov podľa rozhodnutia prezídia.
Do druhého kola postupujú 2 kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. V
druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý dostal najväčší počet hlasov.
Podrobnosti o voľbe do orgánov Únie môže upresniť volebný poriadok.
8. S podnetu prezídia alebo na požiadanie nadpolovíčnej väčšiny členov Únie môže
byť zvolané mimoriadne Generálne zhromaždenie.

3.) PREZÍDIUM
1. Prezídium je výkonným orgánom Únie, ktorý riadi činnosť a zabezpečenie plnenie
úloh Únie medzi zasadnutiami Generálneho zhromaždenia
2. Prezídium je zložené z prezidenta, viceprezidenta, 1 člena prezídia, generálneho
sekretára, sekretára, zástupcu SFZ, zástupcu ÚLK, zástupcov regionálnych orgánov.
Počet členov prezídia je 11. Užšie vedenie je 7-členné.
Na prvom oficiálnom zasadnutí novozvoleného Prezídia si toto uznesením určí
svojich štatutárnych zástupcov ( obvykle Prezident ÚFTS a ním poverený zástupca).
3. Prezídium najmä:
a) pripravuje materiály na rokovanie Generálneho zhromaždenia
b) dbá o dodržiavanie stanov a ostatných noriem Únie zabezpečuje realizáciu
uznesení Generálneho zhromaždenia
c) prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu a účtovnú uzávierku Únie
d) v spolupráci s technickou úsekom SFZ organizuje akcie zamerané na ďalšie
vzdelávanie členov únie
e zabezpečuje vydávanie odborného časopisu Únie
f) schvaľuje organizačné, prípadne iné normy, potrebné pre činnosť Únie ( podporné
komisie, Redakčnú radu ÚFTS, a pod.), a ak vec neznesie odklad, môže prijímať
dočasné zmeny a doplnky stanov Únie ktoré musí potvrdiť zasadnutie Generálneho
zhromaždenia.
4. V prípade vzdania sa členstva v prezídiu, smrti člena prezídia, jeho vylúčenia a ak
člen prezídia prestal vykonávať svoju funkciu môže prezídium do najbližšieho
generálneho zhromaždenia kooptovať nového člena.
5. Prezídium sa schádza na svojich zasadnutiach najmenej 3x v kalendárnom roku a
je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšinajeho členov. Na prijatie
rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Prezídia.
Užšie vedenie Prezídia sa schádza podľa potreby najmenej však 4x do roka a na

prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov užšieho
vedenia.
6. Schvaľuje úlohy v oblasti zahraničných vzťahov - zastupovanie a členstvo v
orgánoch a účasť na akciách organizovaných AEFCA, ÚČFT a iných zahraničných
partnerských organizácií.
7. Schvaľuje organizačný poriadok Únie.
4.) PREZIDENT ÚNIE
1. Prezident Únie je štatutárnym zástupcom, vystupuje v jej mene vo vzťahu najmä k
SFZ, Aliancie európskych futbalových trénerov, zahraničným partnerom, futbalovým
klubom, alebo iným združeniam a orgánmy štátnej a verejnej správy. Prenáša úlohy
a požiadavky SFZ na Úniu a komunikuje s Úniou ligových klubov, SFZ a médiami.
2. Prezident môže splnomocniť viceprezidenta ( alebo iného člena Prezídia ÚFTS )
k jeho zastupovaniu v rozsahu stanovenom v ods. 1.
5.) VICEPREZIDENTI ÚNIE
Viceprezident v neprítomnosti zastupuje prezidenta, zodpovedá za organizačno –
právne otázky, zabezpečuje styk s technickou úsekom SFZ a prenos úloh a
požiadaviek z technickho úseku SFZ na Úniu a rieši otázky právnej pomoci
sprostredkovane pre členov Únie.
Z titulu organizačnej a administratívnej potreby činnosti ÚFTS, môže Prezídium ÚFTS
si odsúhlasiť i vytvorenie funkcie druhého Viceprezidenta, no toto vytvorenie funkcie
nesmie zvýšiť počet členov Prezídia.
6.) GENERÁLNY SEKRETÁR
Generálny sekretár Únie najmä:
a) organizačne zabezpečuje ďalšie vzdelávanie trénerov v spolupráci s TÚ SFZ a ÚLK
b) zabezpečuje plánovanie činnosti Únie,
c) organizačne pripravuje zasadnutia prezídia a generálneho zhromaždenia Únie
d) zabezpečuje spoluprácu s TMK v regiónoch.
e) zabezpečuje kontakt s masovokomunikačnými prostriedkami, styk s členskou
základňou a organizačne zabezpečuje všetky akcie poriadané Úniou.
7.) SEKRETÁR
Sekretár zabezpečuje najmä:
a) vedie evidenciu členskej základne a vybavuje admínistratívu a korešpondenciu
Únie

b) ekonomické otázky Unie a účtovnú agendu Únie v spolupráci s kontrolóm Únie
c) úzko spolupracuje s generálnym sekretárom pri organizačnom zabezpečení
všetkých akcií Únie.
8.) KONTROLÓR ÚFTS
Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom ÚFTS voleným na obdobie 5 rokov.
Vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly ÚFTS .
1. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá :
a.) je bezúhonná
b.) spĺňa kvalifikačné predpoklady, ktorými sú :
1. štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,
2. spĺňa úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
a má najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu.
3. Funkcia kontrolóra zaniká
a. odvolaním,
b.rozhodnutím GZ z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra,
d. vzdaním sa funkcie.
4. Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému
porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí
ÚFTS, SFZ, UEFA a FIFA a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným
negatívnym dôsledkom pre ÚFTS a osoby s príslušnosťou k ÚFTS. Na ten účel
kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány ÚFTS a
pracovné skupiny ÚFTS.
5. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na :
a. hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
b. použitie a vykazovanie sponzorského,
c. dodržiavanie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí ÚFTS, SFZ, UEFA a FIFA.
6. Kontrolór tiež :
a. vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí konferencie a ich
riadneho zverejňovania,
b. upozorňuje Prezidenta a administratívu ÚFTS na nesúlad povinne zverejňovaných
údajov a údajov na webovom sídle ÚFTS,
c. upozorňuje Prezidenta, zhromaždenie a administratívu na zistené nedostatky a
odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi ÚFTS ,SFZ,
UEFA a FIFA; pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné
opatrenia a určuje lehotu na jeho odstránenie,
d. posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov ÚFTS s
právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA,
f. zúčastňuje sa na zasadnutiach Prezídia, a jeho užšieho vedenia.

g. vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov do orgánov
ÚFTS,
h. vypracováva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá konferencii.
7. Kontrolór pri výkone kontroly postupuje podľa § 14 Zákona o športe.
1. Kontrolór pre podporu výkonu svojej činnosti navrhuje Prezídiu ÚFTS zvoliť
kontrolnú komisiu v počte 2 členov + Kontrolór ÚFTS.
2.Kontrolór ÚFTS má právo zúčastňovať sa na rokovaniach Prezídia, na ktorom má
poradný hlas.
3. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x v kalendárnom
roku.
4. Kontrolná komisia vykonáva kontrolu hospodárenia a dodržiavanie noriem Uníe
na všetkých úrovniach.
5. V rámci svojej pôsobnosti sú členovia kontrolnej komisie oprávnení nahliadať do
všetkých účtovných dokladov a písomností Uníe na všetkých úrovniach.
6. Kontrolná komisia predkladá správy o svojej činnosti 1x ročne Prezídiu a súhrnnú
správu na každom zasadnutí Generálneho zhromaždenia.
HOSPODÁRENIE ÚNIE
1. Únia hospodári s prostriedkami, ktoré potrebuje k zabezpečeniu svojej činnosti.
2. Majetok Unie sa vytvára z:
a) členských príspevkov
b) z finančnej podpory SFZ
c) z príjmov zo sponzorských zmlúv a vlastnej podnikateľskej činnosti
d) darov od právnických a fyzických osôb.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. Únia môže zaniknút' dobrovoľným zrušením, alebo zlúčením s iným združením.
2. Majetkové vysporiadanie pri zániku Unie vykoná Prezídium ÚFTS.
ÚČINNOSŤ
Táto novelizácia Stanov bola schválená Generálnym zhromaždením ÚFTS dňa
8.februára 2020 a nadobudnú účinnosť dňom ich podania na Ministerstvo Vnútra

SR. Schválením tejto novelizácii Stanov, Stanovy schválené na Generálnom
zhromaždení ÚFTS dňa 10.januára 2005 strácajú platnosť.
Vypracoval :
JUDr. Ivan Králik – právny zástupca ÚFTS
Predseda RK ÚFTS
Rudolf Hanák - Generálny sekretár ÚFTS
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