
      

    UZNESENIE  č.3/2021  z   zasadnutia   P-ÚFTS   dňa  19.07.2021                                                  

            Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia : 

        A./   Berie na vedomie : 

        1./   Kontrolu uznesenia U/2/2021 

        2./   Informáciu o organizácii MST a webinára 

        3./   Informáciu o akcii  “Slávnostné stretnutie jubilantov”  

        4./   Informáciu o stave k vydaniu FT 3/2021   

5./  Schválené návrhy na ocenenie od SFZ – Dr.Borbély, Mgr. Singer, 

        Ing. Koščo, B. Andrejko, P. Junek, J. Masár 

        6./  Správu o účtovnej uzávierke hospodárenia ÚFTS za rok 2020 a     

               daňovom priznaní za rok 2020 + informácia o hospdárení v I.polroku    

              2021 

        7./ Informáciu o konferencii SFZ a jej výstupov. 

        8./ Informáciu o určitom systéme práce s trénermi mládeže v rámci TN  

              Regiónu s podporou  prezentácie ÚFTS a zvýšenia počtu jej členskej  

              základne  v podmienkách AS Trenčín orientovanú na vzdelanostnú  

             úroveň  trénerov všeobecne. 

                 

         B./  Schvaľuje : 

  1./  Termín realizácie webinára trénerov v podmienkách Slovenska –     

         júl 2021 a MST realizovať na asociačný termín -  jeseň 2021 v  

         asociačných   termínoch /01.09., 04.09., 07.09.2021 Trenčín –  

         nerealizovať  z  objektívnych dôvodov. 

  2./  Prípravu a realizáciu akcie “Stretnutie s Jubilantami 2021”- Trenčín 

         20.08.2021 od 11.oo hod. podľa predbežného návrhu s určenými  

         hosťami.  

  3./  Účtovnú uzávierku a daňové priznanie ÚFTS za rok 2020 a čerpanie  



         finančných prostriedkov za I. polrok 2021 

  4./  Termín vydania FT č.3/2021 na 01.09.2021 s prezentovaným obsahom. 

  5./  Informácia o Dohodách ……. SFZ, ÚLK, BOFL 

   

C./  Ukladá : 

1.   Finalizáciu časopisu č.3/2021 s vydaním časopisu najneskôr k     

       01.09.2021 

T :   01.09.2021                                                         Z : Mgr. Singer,Junek                

                                                               

2./   Zrealizovať webinar v zmysle bodu B/1 tohto uznesenia + technické    

        zabezpečenie prezentácie a prístupu pre členov ÚFTS po koordinácii s 

       TaV úsekom SFZ 

T :   Júl 2021                                                             Z : Dr. Borbély,  Mgr.Tarkovič, 

                                                                                      Mgr.Rybníček, Ďuriš, Hanák 

3./  Čestnému prezidentovi (ČP) a GS ÚFTS zabezpečiť akciu “Stretnutie s  

        Jubilantami “ podľa prezentovaného návrhu. 

4./   Zverejniť na web.stránke ÚFTS komentár k účtovnej uzávierke a  

       daňovému priznaniu za rok  2020  

T :  31.07.2021                                                         Z : Dr. Králik, Čmelko 

 

Doporučuje : 

1./  Vo vhodnom  čase zrealizovať stretnutie so zástupcami BŐFL za účelom 

       autentického  podpisu vzájomnej “Dohody o spolupráci”  

       Úloha pre Mgr. Singera do 20.08.2021  

2. Pracovať na návrhu riešenia zvýšenia členskej základne formou   

     poskytnutia reálnych benefitov pre členov ÚFTS pod vedením Mgr.  

     Rybníčka s ním vybraným kolektívom s termínom predloženia určitého  

     návrhu k  1.10.2021. 

 

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS   bude po dohode s Dr.Borbélym  

oznámené včas formou pozvánky  

            Spracoval a napísal :    GS ÚFTS  R. Hanák 

Verifikoval                :    ČP ÚFTS   Mgr. P. Mojžiš                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


