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Vyhodnotenie činnosti P-ÚFTS za rok 2022. 
 
Začiatok a priebeh roka 2022  bol v znamení realizácie Prezídia ÚFTS piatich 
prioritných úloh a to : 
 
- splnenie záväzkov voči SFZ vyplývajúcich z „Dohody medzi ÚFTS a SFZ“. 
 
 Jedná sa o predloženie Plánu činnosti v zmysle uvedeného dokumentu čl.IV.    
  ods.5, keď po predložení návrhu GS ÚFTS Prezídium tento návrh odsúhlasilo 
  i s predloženým rozpočtom výdavkou na rok 2022. Následne bol tento  
materiál odoslaný GS SFZ. 

 
- zapojenie sa do priebehu Volebnej komferencie SFZ. 
 
  Na základe výzvy Volebnej komisie zapojenia sa do volieb do exekutívy SFZ  
  formou kandidatúry na člena VV SFZ – zástupcu trénerov bol Prezídiom ÚFTS  
  schválený člen  P-ÚFTS na uvedenú funkciu, následne boli spracovaný  
  materiál na túto kandidatúru podľa manuálu Volebnej komisie a riadne jej  
  v termíne predložený.    
 
- realizácia Hodnotiacej konferencie ÚFTS. 
 
V zmysle Stanov ÚFTS bol predložený GS ÚFTS návrh na konanie Hodnotiacej  
konferencie ÚFTS, ktorý bol schválený P-ÚFTS so stanoveným termínom 
  realizácie na 11.03.2022 v Trenčíne. Poverený organizačný výbor uvedenú  
  akciu plnohodnotne organizačne zabezpečil a podielal sa na jej zdárnom  
  priebehu.  
 
- realizácia Medzinárodného seminára trénerov. 
 



Táto úloha sa nám nepodarila splniť, nakoľko pandemická situácia na  
  Slovensku a rozhodnutia štátnych orgánov toto nedovoľovala ( roky  
  2020,2021) neskôr na základe abdikácie Dr. Borbélyho na svoju funkciu  
Prezídium ÚFTS rozhodlo o realizácie tejto akcie až po definitívnom vyriešení  
personálnej úlohy obsadenia funkcie Prezidenta ÚFTS. 
 
- realizácia 11. ročníka akcie „ Stretnutie s jubilantmi“. 
 
Uvedená akcia bola stanovená na termín 19.08.2022 v Trenčíne, Športhotel  
     Ostrov a tak ako v minulosti, tak i tento rok bola zvládnutá k veľkej  
    spokojnosti  hlavne zo strany zúčastnených jubilantov, na čom mal hlavne  
    zásluhu Čestný prezident ÚFTS p. Jaroslav Jambor. 
 
 
Ostatné úlohy plnené v roku 2022 boli : 
 
 
- Na základe rozhodnutia delegátov HK ÚFTS a neskoršieho rozhodnutia  
Prezídia toto  poverilo GS ÚFTS k vykonávaniu funkcie i Prezidenta ÚFTS bez  
časového obmedzenia až do doby angažovania primeranej osobnosti nášho    
 futbalového hnutia,  avšak najneskôr do konania Volebnej konferencie ÚFTS  
v roku 2024. 
 - podporila organizáciu mládežníckeho turnaja vo Vinodole  
 - spoločné zasadnutie Redakčnej rady s pravidelnými prispievateľmi    
 - doplnila redakčnú radu o Mgr. Ivetu Neveďalovú 
 -  vydavanie  odborného  časopisu  ÚFTS 
 -  Prezídium pokračovalo v snahe o rozvoji činnosti a propagáci ÚFTS 
 -  oceniloosobnosti Slovenskéhu futbalu  J.Jankecha ( Čestný člen P-ÚFTS)  a  
p. J. Tarcalu ( Čestný člen ÚFTS). 
 -  znížilo výšku členského príspevku ÚFTS 
 -  poverený Prezident ÚFTS bol účastný na zasadnutí vedenia Komory na  
    riešenie sporov SFZ organizované vedúcim právneho úseku SFZ a prítomnosti 
    zástupcu trénerov vo VV SFZ ohľadom začlenenia trénerov a ich stavovských  
zástupcov v tejto Komore na základe doporučenia orgánov UEFA. 
 -  Prezídium poverilo a vyslalo svojho zástupcu Mgr.Roman  Vajaša  
    reprezentovať  ÚFTS na základe pozvánok na zahraničné semináre   
    organizované BÖFL (Rakúsko, Lindabrun) a DBFL ( Nemecko, Dortmund). 
    Účasť a vystúpovanie nášho zástupcu bolo mimoriadne kladne vyhodnotené  
    Vrcholovými predstaviteľmi pozývacích organizácii a Prezidentom AEFCA  
o čom svedčia ich písomné vyjadrenia zaslané na ÚFTS. 



 
 
Nepodarilo sa zrealizovať : 
 
 
Na základe abdikácie Dr. Borbélyho na funkciu Prezidenta ÚFTS na Hodnotiacej 
konferencii a na základe Uznesenia z tejto konferencie sa nepodarilo na 
uvedenú a uvoľnenú funkciu angažovať  adekvátnu osobnosť z futbalového 
hnutia i napriek osloveniu a jednaniu ( Griga, Hipp, Kocián, Guľa,  Koník ). 
Cielené riešenie zvýšenia členskej základne formou poskytnutia reálnych 
benefitov pre členov ÚFTS  
Realizáciu webináru ako náhradu za medzinárodný seminár trénerov   
Rozšírenie členskej základne na viac ako 500 členov 
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