
História únie od jej založenia 1968 do 2010.                                                                             

 

V roku 2023 Únia futbalových trénerov Slovenska bude oslavovať  významné jubileum a to 
55.výročie svojho založenia. Ako to všetko začalo : 

Roky pred... 

V rokoch 1967-68 bola situácia na trénerskom úseku veľmi zlá, nakoľko funkcionárske kádre hrubo zasahovali do 
odbornej činnosti trénerov a pokiaľ im nebolo vyhovené tak nasledovalo ich odvolanie. Touto situáciou sa 
zaoberala aj vtedajšia Slovenská trénerska rada, na čele ktorej v tom období bol Janko Greššo a medzi členov 
patrili Jozef Hodulík, František Korček, Anton Kesely, JUDr. Hanák a Milan Moravec. Vzhľadom na vznik 
rôznych profesijných odborových zväzov vznikla myšlienka založiť organizáciu futbalových trénerov Slovenska 
ako profesnú odborovú organizáciou trénerov a možnosť jej vzniku bola pridelená  Dr. Hanákovi, ktorý túto 
skutočnosť predrokovával s Krajskou a Slovenskou odborovou radou a tieto túto skutočnosť pripustili k realizácii. 
Preto vznikol prípravný výbor na čele s Dr. Hanákom, Jankom Greššom, Milanom Moravcom a Rudolfom 
Horinkom. Prípravný výbor vypracoval organizačný štatút ako aj stanovy organizácie a tieto v tom čase rozoslal 
všetkým prvoligovým trénerom, druholigovým trénerom a ich asistentom ako aj trénerom najvyšších 
mládežníckych súťaží. Na základe kladného stanoviska uvedených trénerov sa pristúpilo k rokovaniam o 
realizácii tohto zámeru z vedením SÚV ČSZTV ako aj s futbalovými orgánmi, ktorý existenciu tohto združenia   v 
roku 1968 odobril. Neskôr na základe priaznivej situácie bol založený Zväz futbalových trénerov Slovenska, 
ktorý po dlhých rokovaniach s futbalovými orgánmi bol až v roku 1991 prijatý za združeného člena SFZ. Po vzniku 
na základe trénerskej konferencie za prezidenta ZFTS bol zvolený jeho zakladajúci člen a iniciátor na vytvorenie 
tohto hnutia JUDr. Jozef Hanák, za viceprezidenta Milan Moravec a generálneho tajomníka Rudolf Horinka. 
Napriek prijatiu za združeného člena predstavitelia futbalu na Slovensku nepodporovali činnosť ZFTS, nakoľko 
tento do svojej činnosti zahrnul aj podávanie návrhu na reprezentačných trénerov, zvyšovanie trénerskej 
kvalifikácie čo funkcionári futbalu považovali ako konkurenciu a z toho dôvodu nepodporovali činnosť ZFTS 
materiálne, ani finančne hoci stanovy futbalového zväzu to umožňovali. V počiatočnej fáze sa prihlásili okolo 600 
trénerov za členov organizácie. Pokiaľ ide o jednotlivé smery činnosti za organizačno – právny úsek zodpovedal 
JUDr. Ján Luža, za reprezentačný úsek Dušan Radolský a Peter Benedikt, za tréningovú a hernú činnosť 
Milan Moravec, tvorby a uplatnenie vývojových tendencií doc. František Korček, Juraj Mihalčin a Karol 
Hrnčár, za vzdelávanie Dr. Viliam Luknár. 

 Toto zloženie zostalo nemenné až do r. 1992, kedy sa zo zahraničia vrátil doc. Jozef Vengloš, ktorý ako člen 
exekutívy UEFA spolu s Milanom Lešickým vtedajším predsedom TMK SFZ na celoslovenskej konferencii 
trénerov obnovili činnosť trénerskej organizácie, ktorá už bola zaregistrovaná na ministerstve vnútra so 
schválenou zmenou názvu Únia futbalových trénerov Slovenska /ÚFTS/. Jej prezidentom sa stal Arnošt 
Hložek a predsedom revíznej komisie JUDr. Jozef Hanák. V rámci obnovenej činnosti ÚFTS ako profesná 
organizácia trénerov vypracovala nové stanovy a organizačný poriadok, ktoré boli schválené. Zásluhou doc. 
Jozefa Vengloša, Milana Lešického a Arnošta Hložeka sa snažila vylepšiť trénerskú problematiku vo futbalovom 
hnutí.                                                                                                                                                                           
Rozdelením Československa vznikali vo všetkých oblastiach nástupné slovenské organizácie. Šport a futbal 
nebol výnimkou. Vznikol samostatný Slovenský futbalový zväz a pod jeho hlavičkou v rámci legislatívy FIFA a 
UEFA pridružené únie.                                                                  

V polovine októbra 1993 bola zo SFZ na 14. sympózium Únie európskych futbalových trénerov (UEFT) do 
tureckého mesta Kusadasi vyslaná mini delegácia v zložení Milan Lešický z postu predsedu TK SFZ a Arnošt 
Hložek ako prezident ÚFTS a člen TK SFZ, s úlohou odovzdať prihlášku ÚFTS do európskej organizácie ÚTF 
a nadviazať kontakty s poprednými svetovými odborníkmi a trénermi reprezentácií rôznych krajín. 
Na sympóziu sa zúčastnilo 38 európskych krajín plus Malajzia, Maroko, Japonsko, USA, Izrael. Prednášali páni 
Roxbourgh, Moeller – Nielsen, Gagg, Piontek, Mc Grath, Osieck. Na závere sympózia generálny sekretár UEFT 
Lothar Meurer  vyhlásil, že za nového člena únie sa prijíma ÚFTS zo Slovenska. Misia bola úspešne splnená. 

29. októbra 1993 sa konala v Bratislave za účasti vyše 300 trénerov historicky 1. slovenská trénerská 
konferencia, ktorá bola súčasne aj 1. valným zhromaždením Únie futbalových trénerov Slovenska. Boli schválené 
nové stanovy únie a bol zvolený za predsedu UFTS Arnošt Hložek  neskôr kooptovaný za člena exekutívy 
UEFT.                                                                                                                                                                          
Úlohou ÚFTS ako stavovskej organizácie pre trénerov prispieť svojou činnosťou k zvyšovaniu kvalifikácie 
v spolupráci so SFZ trénerov a tým aj zvyšovaniu úrovne slovenského futbalu. Zásluhou aktivity prezidenta 
Arnošta Hložeka a sekretára pána Hupku aktivita ÚFTS bola viditeľná a citeľná a v dôsledku vydávania vlastného 
odborného časopisu a spolupráci s TK SFZ vo všetkých oblastiach  sa zvyšovala aj jej členská základňa. Počas 
svojej existencie ÚFTS prežila rôzna kvalitatívne obdobia. Na činnosti sa negatívne odzrkadlilo zrušenie 
vydávania odborného časopisu. Využitím modernej techniky v súčasnosti najmä zriadením vlastnej internetovej 
stránky ÚFTS  svoju činnosť rozvíja do kvalitatívne vyššej etapy. Internetová stránka okrem dostupných 
odborných informácii poskytuje oveľa lepšiu komunikáciu medzi vedením a jej členmi ako aj medzi jej členmi 

http://www.ufts.sk/node/5


navzájom. Vytvára sa tak priestor na jej analýzu a zlepšovanie činnosti a tým aj následne slovenského futbalu. 
Zvyšovanie členskej základne ÚFTS a tým aj stavovského pocitu a cti by malo byť pre každého trénera poctou 
a tak docieliť, aby členská základňa ÚFTS sa rozrastala. 

Činnosť´únie prešla rôznymi obdobiami charakterizovanými turbulenciami v futbalovom hnutí i kľudnými dobami 
a vo vedení sa vystriedali odborníci z radov popredných trénerov činných v Slovenskom futbale.                            
Nakoľko funkčné obdobie prezidenta Arnošta Hložeka skončilo na generálnom zhromaždení v r. 2001, na 
ktorom do funkcie prezidenta ÚFTS bol zvolený Anton Dragúň, viceprezidentom JUDr. Jozef Hanák 
a generálnym sektretárom Jaroslav Jambor.  

Na následnom generálnom zhromaždení v r. 2005 bol za prezidenta zvolený Dr. Ladislav Borbély, 
viceprezidentom zostal JUDr. Jozef Hanák a za generálneho sektretára bol opätovne potvrdený Jaroslav 
Jambor.                                                                                                            

V roku 2010 na generálnom zhromaždení za prezidenta ÚFTS bol zvolený Jaroslav Jambor, JUDr. Jozef 
Hanák bol potvrdení na ďalšie obdobie ako viceprezident, generálnym sekretárom bol zvolený Ing. Tibor Grófik 
a za sekretára Vladimír Čmelko. Predsedom revíznej komisie bol zvolený  JUDr. Juraj Králik. Vedenie Únie 
medzi generálnymi zhromaždeniami zabezpečuje  prezídium ÚFTS, ktoré sa schádza najmenej 3x v kalendárnom 
roku a skladá sa z prezidenta, viceprezidenta, 2 členov prezídia, generálneho sekretára a sekretára, ktorí sú 
volení generálnym zhromaždením a ďalšími členmi sú nominovaný zástupca SFZ, 4 zástupcovia regiónov. 
Zástupcovia regiónov – Bratislavy, západu, stredu a východu, sú volení na regionálnych zhromaždeniach členov 
ÚFTS, sú nominovaní jednotlivými regionálnymi zhromaždeniami a sú potvrdení generálnym zhromaždením. 
Užšie vedenie ÚFTS – prezídia pozostáva z prezidenta, viceprezidenta, generálneho sekretára, sekretára, člena 
prezídia pre vzdelávania a pozvaného regionálneho zástupcu ako aj zástupcu SFZ. Prezídium je 11 členné 
a užšie vedenie je 7 členné a je uznášania schopné ak je prítomných nadpolovičná väčšina členov. Užšie vedenie 
sa schádza podľa operatívnej potreby, najmenej však 1x za štvrťroka. Prezídium má celkovo 11 členov.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                          UZNESENIE z RZ ÚFTS región NITRA 

 

Zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 22.novembra 2014 v Nitre sa uzhodlo na tomto 

uznesení : 

A./ Berie na vedomie :   1./  Správu o členskej .základni za región Nitra 

                                        2./  Správu regionálneho .zástupcu o činnosti ÚFTS za obdobie  

                                              2011-2014 

B./ Schvaľuje            :   1./  Priebeh a výsledky voľby na funkcie v Prezídiu ÚFTS : 

                                             Reg.zástupca  :      Rastislav  VINCÚR 

                                             Prezident ÚFTS :   Stanislav  GRIGA 

                                            Viceprezident   :     Jaroslav    JAMBOR   

                                             GS ÚFTS        :     Rudolf      HANÁK 

                                             Sekretár ÚFTS :    Ing. Tomáš  KOZOLKA 

                                             RaKK               :    Peter BURÁNSKY, Ján  VALENT      

                                             Delegátov na GVZ ÚFTS v mesiaci február 2015 podľa 

                                             schváleného kľúča Prezídiom ÚFTS  ( 17 ) : 

                                             vzhľadom k tej skutočnosti, že účasť z radov členov bola nízka,                

                                             tak prítomní súhlasia i z delegovaním na GVZ ÚFTS                                              

C./ Doporučuje        :    1./  Riešiť sídlo sekretariátu ÚFTS v náväznosti na voľbu GS a S 

                                            v mieste pôsobenia uvedených novozvolených funkcionárov.    

                                       2./  Stanoviť termín VGZ na 2.polovinu februára 2015  z titulu 

                                             zahájenia súťaží jarnej časti SR 2014/2015 ( 07.03.2015 ) 



                                       3./  Prezídiu ÚFTS pre Generálne zhromaždenie ÚFTS v zmysle  

                                             stanov ÚFTS predložiť k schváleniu a vymenovaniu na funkciu 

                                             „ Čestný prezident ÚFTS“  JUDr: Hanákovi Jozefovi 

                                             ako zakladajúcemu a dlhoročnému funkcionárovi Únie 

                                              a za zásluhy o rozvoj futbalového hnutia                                      

                                             v rámci Československa a Slovenska. 

 

                                             Dané doporučenie bolo odsúhlasené všetkými zúčastnenými 

                                             členmi ÚFTS na RZ Nitra ( zdržali sa JUDr.Hanák, Hanák ml.)                            

 

Ukladá             :                 1./  Členom RZ Nitra predložiť návrhy a podnety na zmenu,  

                                            novelizáciu, doplnenie Stanov ÚFTS a podklady pre plán 

                                            činnosti RZ ÚTFS na nové volebné obdobie. 

                                            T :  do 15.12.2014                                     Z : Členovia RZ NR  

 

V Nitre, 22.novembra 2014 

Overovateľ : 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia UFTS 
Západoslovenský región - NITRA. 

                                                konaného 22.novembra 2014 Nitra 
 

Počet pozvaných 77 členov  a hosti. 
Prítomných 23 členov - viď prezenčná listina 
 
 

Odovzdanie ocenení jubilantom :  pp. Lyžičiar, Vaškovič 
 

Hlasovanie za navrhovaný program zasadnutia 
za 23 zdržal sa 0 proti 0 
 

Mandátová komisia                                                         Návrhová komisia                                                                                                  
PaedDr. Martin Čulák                                                      Rastislav Vincúr                                                             
za 23 zdržal sa 0 proti 0                                                   za 22 zdržal sa 0, proti 0 
 

 Overovateľ zápisnice a uznesenia : 
 Ľubomír Vaškovič 
 za 22 hlasov, zdržal sa 0, proti 0 
                                                                                         
 

Členovia pracovného predsedníctva RZ : 
R.Hanak st.,  R.Hanak ml., Dr.Čulák 
 

Zhrnutie činnosti UFTS  v regióne 
 

Referát k vzniku a histórii UFTS. V roku 2011 sa uskutočnila  volebná komisia kde 
bol zvolení výkonný výbor. Činnosť bola pod týmto vedením v období 2011-2014. 
Informácie o činnosti UFTS a riešenia ochrany trénerov. Predstavitelia únie sa 
podieľali na vzdelávaní trénerov. Naši tréneri pôsobia aj v regióne v TMK a KM a 
taktiež na najvyššej celoslovenskej úrovni. R.Vincúrom bola založená internetová 
stránka www.trenerportal.sk. Odborníci takúto snahu ocenili. 30 PROFI, 50 UEFA A, 
120 UEFA B, 50 UEFA C. Nitra 50 členov. Klesá počet členov a tým aj organizovanosť 
trénerov je na nižšej úrovni napr. oproti delegátom a rozhodcom, čo spôsobuje malú 
váhu slova vo futbalovom hnutí. V členskej základni sú rezervy. Vzorom by mala 

http://www.trenerportal.sk/


byť UČFT.  Snaha by mal byť aj rozširovať styky so zahraničnými partnermi. Veľmi 
dobrá spolupráca je práve s UČFT. Spolupracujeme aj pri odoberaní časopisu v 
elektronickej ale aj papierovej podobe. Nedarí sa nám zabezpečovať aby tréneri na 
nižšej výkonnostno masovej úrovni zabezpečovali svoju činnosť zmluvne. Je 
potrebne aby tréneri mali zmluvy aj keď na nulovú hodnotu. Evidencia trénerov bola 
vedená ale vzhľadom k tomu, že SFZ zaviedol centrálnu evidenciu kto sa k 
trénerstvu prihlásil je evidovaný. Od nasledovného ročníka nebude môcť pôsobiť 
ako tréner nikto pokiaľ nebude evidovaný v ISSF. UFTS je partnerom SFZ. Darí aj 
nedari sa riešiť niektoré trénerské otázky so SFZ. Únia získava lístky na medzištátne 
zápasy. Na zápas zo Španielskom sme obdržali nedôstojné miesta, ktoré sme 
samozrejme odmietli.  
Bola inicializovaná kontrolná komisia, ktorej členovia majú práva delegovaných osôb 
a majú za úlohu kontrolovať trénerov na zápasoch, či spĺňajú licenčné podmienky a 
ako sa správajú na zápasoch. Úlohou je aj to aby sa zabránilo prepožičiavaniu 
licencii. Je potrebne určiť zastúpenie za Nitriansku oblasť vo vedení UFTS a taktiež 
by z tohto plena mali vyjsť delegáti na celoslovenské zasadnutie UFTS. 
 

Diskusia 
 

1.Prečo v Čechách je povinnosť byť v únii trénerov.  
Odpoveď: Lebo UČFT zabezpečuje vzdelávanie trénerov v plnej výške a je dohoda s 
Českým zväzom, že nevydá licencie ak nieje tréner v únii trénerov. 
 

2.Prečo je problém medzi SFZ a UFTS a problém by sme mali hľadať v našich radoch. 
Prečo je v návrhovej a mandátovej komisii 1 člen mali by sme postupovať podľa 
stanov. Podľa môjho názoru tréneri necítia podporu preto ubudlo 200 členov v únii. 
Odpoveď: Z praxe vychádza, že tréneri majú apatiu zúčastňovať sa akýchkoľvek 
zasadnutí a zapájania do štruktúr. Nepodarilo sa splniť zníženie nákladov na 
vzdelanie pre členov únie. Viacero členov sa zapojilo v minulosti pod prizmou 
rôznych výhod, ktoré ale neboli únii priznané. Viacerým trénerom v oblasti mládeže 
s profi licenciou s prostredia ligových klubov je problém aj to, že členská čiastka je 
vysoká a nie sú ochotný zaplatiť si poplatok.  
Musíme isť spoločným smerom so SFZ na pozdvihnutie kreditu trénera v spoločnosti 
a pokiaľ to nebude zabezpečené nepodarí sa to zlepšiť. Čo sa týka rokovacieho 
poriadku stanovy neukladajú mať limitované počty na jednotlivé komisie a na počet 
členov na zasadnutí na oblastnej úrovni.  
Hanák st. : Tréneri odmietajú zapájať sa do riadiacich štruktúr. Veľká väčšina tvrdí, 
že nemá čas sa zapájať. Tréneri tvrdia ze 60 EUR je príliž vysoký poplatok na dva 
roky a dokážu prepiť 20EUR denne. Preto sú v riadiacich funkciách hlavne 
rozhodcovia a delegáti. Mrzí ma to aj preto, že keď sme boli zakázaný bolo nás 650. 
Problém je v nás v ľuďoch a nie vo vedení únie. Neprejavujú záujem a preorientovať 
v ľudoch prežitok zo socializmu keď dostavali všetko zadarmo je veľmi náročné. 
Konvencia vzdelávania bola podpísaná 2005, nedostala sa do spoločnosti a ešte stále 
dnes nieje u nás preložená a uverejnená.  
3. Sú predsa v SFZ tréneri prečo nepresadia niečo pre UNIU.  
Hanák st. v SFZ nieje nikto kto by dokázal povedať niečo iné ako výkonný výbor 
tvrdi. 



Tobierny: Otvorená diskusia s predsedom SFZ je cesta, ktorou by sme mali isť, teda 
začať s nimi jednať. 
Myslite si, že nebolo  jednané s  funkcionármi SFZ. 
Keď nás je 250 niečo nieje v poriadku. Vydal niekto vyhlásenie prečo SFZ nemá 
záujem komunikovať s trénermi. 
Vincúr: Neni to v tom, že je problém v komunikácii s vedením SFZ. Z vedenia tu 
nieje nikto pozvaný a prečo neprišli a nezaujímajú sa. Rozhodcovia majú poriadok a 
mali by sme si aj mi tréneri vo svojich organizáciach spraviť poriadok. Vo všetkých 
komisiách. Nie všetci sa tlačia do funkcii ale niektorý by určite mali záujem. Aj z 
tohto sedenia by malo vzniknúť to ako by mala únia fungovať. Čo spraviť preto aby 
tréneri s radosťou išli do našej únie. Tréneri si povedia čo mi ta trénerská únia dá. 
Dnes je doba komunikácie a treba to len riešiť. Stále útočíme na zväz ale myslím, že v 
únii mame vo vedení ľudí v ktorých nemáme dôveru. Zaplatili by tréneri keby cítili, 
že únia je za nimi. Je kopu stáží a informácií a mohli by to dostávať domov posielať 
materiáli organizovať zasadnutia a tam sa stretávať. 
Levice: Stanovi sú zastaralé a treba ich prepracovať. Nie sú tam určené aký má byť 
rokovací poriadok. Dnes je doba trochu iná a ja mám z tohto stretnutia zmiešaný 
pocit. Mladi človek pozerá na to, že aký má prospech z únie. Ďalej by som sa chcel 
spýtať čo únia urobila a čo pripravuje pre trénerov. Keď program nieje jasný, že toto 
a toto dostane a ja som od začiatku v únii a okrem toho, že platím členské a 
dostávam časopis z Čiech iné som nedostal. Postaviť stanovy a program čo urobí 
únia pre trénerov. Áno p. Borbely je v európskej komisii trénerov a raz som ho videl 
ale viac som sa s nim nestretol. Veľa vecí sa spravilo čo sa týka založenia a činnosti 
ale ak chceme zachrániť organizáciu a pritiahnuť členov musíme to zmeniť.  
Prejednajme stanovy už tu na regióne a posuňme to hore. Tak isto aj program musí 
prisť k nám a mi ho musíme prejsť a potom posunúť hore na prezídium únie.  
Hanak ml.: Ľudia nečítajú upozornenia a informácie, ktoré dávame, my vyškolíme 
200 trénerov ročne a ďalších 300 trénerov kašle na to aby sa zaujímali o svoje 
vzdelanie. My nevieme spraviť z 20 ľuďmi program. Ked niekoho zavoláme poď 
pomôcť, každý ťahá ruky od seba.  
Rosinský: Problém je nevraživosť únie so SFZ. SFZ si plni všetky finančné náležitosti 
voči únii. My ideme do sporu so SFZ? Ved to je hlúposť.  
Hanak: únia čo sa týka sporu Dragúňa v tom nemá nič. 
Rosinsky: p. Dragúň chcel byť písaný na viacerých miestach a toto ale nieje záležitosť 
ktorú rieši SFZ a väčšinou sú to tréneri  na regionálnej úrovni. Súťaže riadené SFZ sú 
v tom to poriadku a p.Greguš má na tom zásluhu. A taky poriadok nikdy nebol na 
zväze ako je teraz. Školenia? Tie boli zastavené na 4-5rokov (Hanák 2roky) 
prichodom nového vedenia boli školenia povolné a myslím si že momentálne sú 
veľmi dobre riadené na všetkých úrovniach a spĺňajú účel a majú kvalitu, ktorú by 
mali zaručovať. Ak si myslime, že únia by mala zarábať na školeniach tak to je 
hlúposť. Pretože všetky školenia by  mali isť na nulu. Keď už nič iné trénerom sa 
kúpia knihy a časopisy. Nieje možné aby niekto na školení zarábal, dokonca 
semináre, ktoré sa robia by mali byť tak aby nezostal žiaden zostatok inak je to súdne 
napadnuteľné. Spolupraca s komisiami? TMK viedol do tohto roku p.Borbely. Tak 
komisia za psledne 2 roky zasadala 2krat jej činnosť p.Borbely nevedel ani naplniť a 
v podstate činnosť nebola. Tá komisia sa zrušila. Neplnila svoj účel.  Na veštko čo 
bolo potrebné všetko riadi technická komisia všade vo svete je to práca technickej 
komisie lebo sú vo zväzoch pracovnici, ktorí majú na to čas. Predsa nemôže niekto z 



nižšou liceciou riadiť neičo na SFZ. Ta komisa mala veľké možnosti na vyrábanie 
metodikých materialov a na SFZ neboli na to peniaze a toto sa deje aj na úrovni únie 
lebo treba na to násjť sponzorov. Utočiť na toho s ktorým by sme mali byť partneri to 
nieje seriózne. p.Hanák to povedal dobre, že to socialisticke myslenie tu je. Ja som 
napr. bol za bránou na Španielsko a nevadilo mi to. Možno by tam bol záujem a 
niektorí by išli aj na tieto miesta. Bol som a pôsobil som v rade futbalveho zväzu a v 
tej mašinérii presadit niečo proti rozhodcom, … Ryba smrdi od hlavy a treba spraviť 
poriadok tam. Napr. Kováčik mal dlh keď prišiel 5miliónov a teraz je to zisková 
organizácia. Veľká česť Kováčikovi, že sa to dalo takto doporiadku. Že je nejaká 
kauza to sa stane. Treba sa pozrieť na to čo sa robí a ako sa to robí. Sú školenia, ktoré 
bežia fantasticky a myslím, že sa za poslene roky vychovalo veľa trénerov. Urobila sa 
rakvalilfikácia a nemalo by byť, že niekto plati 100 a niekto 80 za školenie. Na záver v 
2011 sa spravilo vedenie únie bol som tam aj Kováčik aj Titel a vtedy prislúbil pomoc 
a myslím, že aj to išlo a keď sa oboznamil s tým čo ho čaká a akú sekeru mal tak tam 
sa robiť veľa nedalo. Doplatila na to mládež. Viete na mužoch sa nedá utiahnuť ale 
utiahlo sa na mládeži. Bolo 10 zrazov každej kategórie a museli sme to zraziť na 4 
zrazy za pol roka v jendolivých ročníkoch. Momentálne nám každý ročník postúpil v 
kvalifikácii aj v dievčenskom futbale. Rozbieha sa ženský futbal. Robi sa veľa s 
mládežou a taktiež o telesne postihnutých. Urobili sa licenčné súťaže a grasroots pre 
mládež. Dokázali sme urobiť širokú základňu do 15 rokov s kadial by mali isť deti 
do útvarov UTM. Urobili sme to aby na každej dedine v každom oblastnom 
reginálnom klube bolo možné mať žiakov dorast prípravku. Stanovili sa  pravidlá 
pre mládež a prírpavky. A v tých útvaroch vidia, že sa zvyšil počet vyhratejších 
lepších hráčov z dedín a z oblasti. Ide o to aby sme ich dostali na ihriská. Toto je 
veľmi dôležité a toto by malo nás trénerov trápiť. Samozrejme prichádzame do 
konfliktu s rozhodcami, lebo nechceli chodiť pískať tieto zápasy na oblastnej úrovni. 
Bolo by dobré spoločnými silami urobiť školenie resp. preškolenie na C a B aj s 
regiónom. Je nás málo a ešte ideme proti sebe a hladáme nevraživosť. Technicka 
komisia SFZ urobí naozaj dosť a je potrebné aby sa to prenieslo na regiony a oblasti. 
Nikto nepochopí o čo ide vo futbale lebo oni sú v kontakte a vychovávajú tie deti a 
ak nebudú tréneri nebudú ani tréneri ani futbal u nás. Nechcime bojovať unia so SFZ. 
To tak chcel p.Tittel bojovať proti so SFZ. Proti amatérksemu futbalu. Veď bez 
amatérskeho futbalu nebude ani profesionalny. 
Hanak ml.: Nehovoril som to konfrontačne voči SFZ. My netvrdime, že to 
nevládzeme spraviť, ale že nemajú záujem si tréneri ani prečítať poštu a preto sa 
nezúčastnia. Tak ako povedal Rosinský urobte si poriadok mezdi sebou ano ideme si 
urobiť poriadok.  
Rosinsky: Musíme si uvedomiť, že pridružení člen nemôže SFZ nariaďovať a riadiť 
čo má robiť. 
Hanak m.: mnoho vecí čo Janko povedal bolo správnych. Na tému únia proti SFZ. V 
zmluve je napísané, že únia zastupuje trénerov. Únia to nedostala za úlohu 
zastupovat Dragúňa, potom si našiel iného advokáta. Unia neoraganizovala žiadnu 
petíciu aj keď veľa členov únie túto petíciu podpísali.  
Rosinsky: podľa rozspisu SFZ, že trénerom môže byť len UEFA PRO.  
Hanak ml.: preco sa účelovo obviňuje Únia keď prípad Draguň nemá s úniou nič 
spoločné. Tu niekto potreboval očierniť Úniu.  
K predmetu porgramu má ešte k diskusii niekto pripomienku?  



p.Mišuta ktorý je v Amerike Vás pozdravuje. Aj z tohto jednania vzišla velice 
rozumná iniciatíva. Musí sa zmeniť myslenie, že pokiaľ to bude len o tom, že čakám 
tak to treba zmeniť, že ako zmeniť a nebojme sa zapájať. Z tohto by malo byť 
písomné stanovisko. Ja si Vážim Vašu robotu a každý jeden  z nás by mal prejaviť 
iniciatívu. 
P. Jambor nemôže prísť lebo vedie školenie.  p. Graguš urobil dobru robotu. A my v 
TMK tiež snažíme robiť poriadok u nás medzi nami. Pokiaľ si neurobíme poriadok u 
nás a stále bude členská základňa menšia. Na regionálnej úrovni to ešte tak 
nefunguje. Aby sa zabránilo prepožičiavaniu zmlúv trénerov a áno ale ide to 
pomalým tempom.  
Hanak st. : čo sa týka stanov ja som bol tvorcom stanov na poslednom generálnom 
zhromaždení. Každé stanovy po určitom období musia byť novelizované, nemôžu sa 
úplne zmeniť. Musíme aj mi z tohto miesta navrhnúť zmeny a presunúť na 
schválenie na prezídium. Každá zmena musí byť zaslaná na ministerstvo. Mám 
náhradníka za seba a na najbližšom zasadnutí ohlásim ukončenie svojej činnosti. 
Dúfam, že ďalší kto bude po mne bude progresívnejší ako ja. Robil som to dlhé roky 
a nezobral som ani cent. Oblastné zhromaždenie dáva podnet na to aby sa 
prehodnotili stanovy v smere čo najlepšieho prilákania čo najväčšieho počtu 
trénerov. Sekretariát by mal byť na území odkiaľ je najviac členov a západoslovenský 
region je z tohto smeru najväčší a zvyšok nedosahuje ani polovičku. Preto sídlo by 
malo byť na úrovni západoslovenského regiónu. 
Rosinsky: to sídlo by mohlo byt v Bratislave a bolo by to lepšie pre prepojenie so SFZ. 
Hanak st. myslím, že je to zbytočné. Napr UČFT sídli v Olomouci a nie v Prahe. 
Máme v SFZ zastúpenie v podobe p. Lešického.  
Hanak ml.:Sídlo by malo byť tam odkiaľ bude generálny sekretár a sekretár. Toto 
zhromaždenie odporúča sídlo únie tam odkiaľ bude prezident únie. 
 

Prezídium pozostáva z 11 členov: zástupcovia si nominujú zástupcov a zvolia ich do 
prezídia a ty sú už automaticky daný. Zástupcu deleguje SFZ. Volí sa len prezident 
sekretár, generálny sekretár, a volný člen, 
 

Návrhy na regionálneho zástupcu:  

• návrh p. Vincúr 14hlasov za, 1 proti, 8 zdržalo 

• návrh p.Kozolka 1hlas za 22 zdržalo 
 

Kandidát na prezidenta UFTS 

• návrh S.Griga za 15 hlasov, 8 zdržalo 
 

kandidát na generálneho sekretára 

• návrh Hanak ml. za 14 hlasov, 9 zdržalo  

• návrh Kozolka za 1 hlas 22 hlasov zdržalo 
 

návrh na sekretára 
Kozolka 17 hlasov za, 6 zdržalo                               
 

návrh na viceprezidenta 
• Jambor 13hlasov zdržalo 10 
 



Návrh na členov revíznej komisie 

• Peter Buransky  

• Jan Valent 
za 15hlasov zdržalo 8 
 
 

V Nitre, 22.11.2014 
 

Overovateľ  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


