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1.    Stratégia smerovania ÚFTS na obdobie 2020-24 
 

     Na základe skúseností z predchádzajúceho volebného obdobia sme si   
     určili stratégiu smerovania a aj koncept najbližšej budúcnosti ÚFTS : 
  
         •1.Model nadstavbového vzdelávania  zabezpečujúceho implantáciu     
            moderných herne -taktických trendov pre všetky kvalifikačné stupne a   
            nielen pre elitnú skupinu trénerov v postgraduálnej fáze. 

• 2. Jasné definovanie obsahového zamerania a určenie rozhodujúcich 

trendov pri vzdelávaní trénerov, nielen formálne dodržiavanie pravidiel 

Konvencie UEFA ale aj autentické napĺňanie a obohatenie o vlastné 

prvky súvisiace so špecifikami slovenského futbalového prostredia 

a osobitosťami národnej futbalovej mentality.  

• 3.Ponúkame model medzinárodnej spolupráce pod záštitou AEFCA so 

susednými trénerskými asociáciami(UČFT , BOFL ) a obzvlášť s českou 

úniou trénerov, vzhľadom k tomu, že neexistuje jazyková bariéra, ktorá 

v našich podmienkach často limituje v dôsledku jazykovej insuficiencie 

úzku spoluprácu s okolitými krajinami. Pokúsiť sa o spoluprácu na 

zabezpečení odbornej praxe absolventov vyšších stupňov vzdelávania   

( UEFA „PROFI“,  UEFA „A“ licencie) v kluboch pôsobiacich v ich 

najvyšších súťažiach.  

• 4.Nastaviť vzdelávanie trénerov takým smerom, ktorý ich profesijne 

permanentne posúva dopredu a núti k tzv. celoživotnému vzdelávaniu, 

ktoré sa už dnes stáva samozrejmosťou vyspelého futbalu. 

• 5.Zriadenie Metodického kabinetu (MK) je jednou z foriem ako 

ponúknuť trénerom všetkých kvalifikačných úrovní to čomu sa hovorí 

znalostné „know -  how“. Jeho súčasťou by bola knižnica, ktorá ponúkne 

okrem tradičných printových odborných publikácií v slovenčine ako aj vo 

svetových futbalových jazykoch aj e-booky a odborné periodiká 

medzinárodného knižného trhu. Pod záštitou TÚ SFZ a v spolupráci 

s ÚFTS by sa žiadalo zachovať trénersko-metodický časopis (e-magazín  

Futbalový tréning), ktorý  sa stal súčasťou vzdelávacieho procesu 

trénerov všetkých kvalifikačných stupňov ako aj komunikačným médiom 

trénerských inštitúcií s trénerskou obcou. Súčasťou MK by malo byť aj 

analytické štúdio ponúkajúce obsiahly archív didaktických DVD, záznamy 



a zostrihy významných medzinárodných zápasov obohatené o špeciálne 

videoanalýzy. 

• 6.Zmeniť administrovanie Únie v zmysle intenzívnejšieho využívania IT 

technológií – skvalitniť web, komunikácia per- rollam, využívanie techník 

video konferencií pre operatívu, využiť interakčný model odborných 

diskusií ... 

• 7. ekonomické zabezpečenie a mediálnu prezentáciu ÚFTS. 

• 8.Výrazne zvýšiť členskú základňu (cca 500 členov) tak, aby sa UFTS stala 

zaujímavým partnerom pre odborné, ale i komerčné prostredie. 

• 9. Zastupovanie trénerov pri právnych sporoch v súlade s právnym 

panelom AEFCA a právnymi predpismi SFZ.  

•  10.Spolupráca s TÚ SFZ –  pokračovať vo vytvorenom kooperačnom 

priestore v spolupráci pri organizovaní trénerských seminárov so 

zameraním na prezentáciu odborných informácií, zápasových analýz 

a transferu nových trendov do praxe trénera   (možnosť spoločného 

metodického časopisu, odborné publikácie a praktické výstupy). 

• 11.Spolupráca s ÚLK – pri organizovaní trénerských vzdelávacích aktivít, 

poradensko-konzultačná činnosť pre potreby klubov. 

 

Trvalým motívom ponúkaného konceptu je pozitívna 
odpoveď na otázku trénerov : 
 
 
 
 

          

 „Prečo sa stať členom Únie?“ 
 
 
 



 
2.    Organizačná štruktúra  ÚFTS 
 

 



 
3.    Hlavné úlohy  pre ÚFTS  2021 

 
Prispieť k vysokému stupňu odbornej spôsobilosti trénerov v rámci SFZ, RFZ, 
ObFZ prostredníctvom  lektorských zborov schválených TÚ SFZ  pre vzdelávanie 
trénerov, alebo vzdelávacím úsekom SFZ,    formou organizovania MST.  
Pokračovanie vo vydávaní odborného časopisu ÚFTS pre členov i nečlenov 
(záujemcov). 
Napomáhať  pri vzdelávaní trénerov a poprípade vykonávať lektormi školenia 
a semináre pre trénerov na jednotlivých stupňoch riadenia futbalového hnutia.    
Spolupodieľanie sa na organizovaní reprezentačných akcií (11-tka roka, 
Najúspešnejší tréner súťažného ročníka, Slovakia-Cup a pod.), stretnutie s 
Jubilantami a pod. 
Spolupracovať so všetkými odbornými komisiami FZ. 
 
 
 

4.    Ďalšie úlohy  ÚFTS 
 
Jednanie P-ÚFTS zvolávať podľa potreby – minimálne však raz za dva mesiace. 
Pripraviť plán (orientačný) čerpania finančných prostriedkov pre činnosť ÚFTS 
na rok 2020-2024. 
Podieľať sa na školeniach pre trénerov „UEFA B“ – licencie, podieľať sa na 
príprave  školenia UEFA „A“,  UEFA „PRO“ licencie,  a seminároch pre trénerov 
na predĺženie  UEFA „B“ a UEFA „A“,  UEFA „PRO“ licencie (podľa poverenia 
SFZ). 
Podľa požiadavky SFZ zabezpečiť účasť členov ÚFTS na akciách organizovaných 
SFZ.  
Rozširovanie členskej základne v rámci SFZ, RFZ, ObFZ 
Navrhovať trénerov k udeleniu pamätnej plakety pri životných jubileách a pri 
dlhoročnom pôsobení ako tréner. 
Spolupracovať v rámci celého hnutia na vyhľadávaní – spracovaní a publikovaní 
odborných a metodických materiálov pre trénerov na WEB stránke ÚFTS 
a časopisu ÚFTS „ Futbalový tréning“. 
Napomáhať jednotlivým zväzom pri vytváraní tzv. “knižníc“ s futbalovou 
tematikou pre potreby trénerov. 
 
 
 
 



5.          Plán činnosti na rok 2021 
 
  

Mesiac Úloha 
Termín plnenia 
úloh 

Zodpovednosť Poznámka 

Január 

• finalizácia plánu činnosti pre 
rok 2021 

• kontrola zodpovednosti za 
zverené oblasti v P-ÚFTS 

 
Prezident ÚFTS 
GS a S ÚFTS 

 

Február 
• Videozasadnutie P-ÚFTS 

• príprava časopisu č.1/2020 
Do 15.02.2021 

Prezident ÚFTS 
GS ÚFTS 

 

Marec 

• príprava na medzinár.seminár 
trénerov  

• vydanie časopisu č.1/2021 
ÚFTS 

• aplikácia diskusných  ÚFTS   

 

P-ÚFTS 
RR časopisu 
 
 
GS a S ÚFTS 

 

 

• zadanie spracovania materiálov 
členom P-ÚFTS  WEB   

• informácia o pripravenosti 
k zabezpečeniu MS trénerov 

 
Sekretár ÚFTS 
VP ÚFTS 
KpVTaVV 

 

Máj 

• Medzinárodný seminár 
trénerov (realizácia) 

• Príprava časopisu č.2/2021 
a príprava metodického listu  

 
 
20.21. týždeň 
 
 

P-ÚFTS 
RR- časopisu 
KpVTaVV 

 

Jún 

• správa o vzdelávaní v rámci 
ObFZ ZsFZ a SFZ 

• spolupráca s TÚ SFZ, TMK 
RZ,ObFZ 

• návrhy v rámci životných jubileí 
- zadanie spracovania 
materiálov členom TMK  pre 
WEB ZsFZ 

• kontrola ekonomického 
rozpočtu za I. polrok 

• uznesenie – úlohy na júl 

 

P-ÚFTS 
VP ÚFTS 
GS ÚFTS 
K ÚFTS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mesiac Úloha 
Termín plnenia 
úloh 

Zodpovednosť Poznámka 

Júl 

 

• Vydanie časopisu 2/2021 

• Príprava časopisu 3/2021 

• Príprava stretnutia 
jubilantov 

 

- 
RR časopisu 
VP ÚFTS 
GS a S ÚFTS 

- 

August 

• schválenie plánu práce na 
II. polrok 

• Slávnostné stretnutie s 
jubilantmi 

 
 

 
VP ÚFTS 
GS a S ÚFTS 

 

September 

• vyhodnotenie úloh 

• vydanie časopisu č.3/2021 

• zadanie spracovania 
materiálov členov  TMK  
pre  WEB  ZsFZ 

• príprava časopisu 4/2021 

•  a metodického listu 

 
GS ÚFTS 
RR časopisu 

 

December 

• správa o vzdelávaní, 
v rámci ObFZ, ZsFZ a SFZ 

• spolupráca s TÚ SFZ, TMK 
RFZ,ObFZ 

• uznesenie – úlohy na 
následné obdobie 
organizačné zabezpečenie 

• podklady pre web stránku 

• vydanie časopisu č.4/2021 

 

RZ ÚFTS 
P-ÚFTS 
 
 
 
 
 
RR-ÚFTS 

 

 

• vyhodnotenie činnosti  P-
ÚFTS 

• príprava plánu a rozpočtu 
na rok 2022 

 GS a S ÚFTS  

 

Uvedené body programu jednotlivých zasadnutí sú stanovené 
orientačne vzhľadom k situácii v spoločnosti a  budú dopĺňané na 
základe  aktuálnych požiadaviek, potrebami vyplývajúce z daného 
obdobia a vždy obsahom pozvánky k jednotlivým  zasadnutiam 
Prezídia ÚTFS !  
 



6.     Navrhovaný PREHĽAD VÝDAVKOV pre P-ÚFTS  na rok  2021 

 
 
Výdavky na zasadnutia P-ÚFTS  (cestovné, občerstvenie) .........                   800,- 
IT príprava na web.semináre                                                                                700,- 
                                                                                                                                 
Výdavky na akcie ÚFTS ( jubilanti, vence, propag.materiál a pod.)....        1.000,- 
 
Výdavky k zabezpečeniu delegátov AEFCA ( cestovné a pod.)                    1.300,-  
                                                                
Výdavky na činnosť sekretariátu ÚFTS : 
 
 Prenájom kanc. priestorov  ...............................................................           250,- 
 Telefónne poplatky (VP,GS, S) , internet ..........................................        1.000,-  
 Poštovné poplatky ............................................................................           100,- 
 Nákup PHM  ...................................... ................................................          650,- 
 Kancelárske potreby .........................................................................           600,- 
 Výdavky spojené s prípravou časopisu                                                           1.000,- 
 
Predpokladané výdaje celkom :                                                       €             7.400 ,- 
 
 
 
 Predpokladané  výdavky na zabezpečenie MST   na základe príjmu   
 z účastníckych poplatkov zúčastnených, SFZ a ÚLK   
(za predpokladu možnosti realizácie) 
Odmena - lektori   ................................................................................. 2.500,- 
Ubytovanie + strava .............................................................................. 2.500,- 
Propagácia ............................................................................................  1.500,- 
Prenájom priestorov k semináru, športový areál,ozvučenie  a pod......  2.000,-   
 
  Predpokladané výdaje v tejto položke :                                         €         8.500,- 
 
Konkrétny výkaz o príjmoch a výdavkoch ÚFTS , vychádzajúci z daňového 
priznania za daný kalendárny ( účtovný) rok obsahuje účtovná evidencia 
uložená u účtovníčky ÚFTS a je k dispozícii k nahliadnutiu a kontrole 
patričným orgánom, osobám k tomu poverených.                                     


