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❖ Kto sme a čo robíme? 

 

EUHA – “Európska Univerzitná Hokejová Asociácia“ 

Hlavným cieľom asociácie je rozvoj športových aktivít mládeže, propagácia ľadového 

hokeja a ďalších športov pre študentov denného štúdia vysokých škôl a univerzít. 

Dôležitou súčasťou je zvyšovanie fyzickej a duševnej zdatnosti v oblasti športu, telesnej 

kultúry a vytváranie podmienok pre kvalitné vzdelanie mládeže. Ďalším z hlavných cieľov 

združenia je vzdelávací proces jeho členov. Združenie má za cieľ prispievať k rozvoju 

osobnosti po morálnej i fyzickej stránke mládeže prostredníctvom jedinečného projektu 

Európskej univerzitnej hokejovej ligy (ďalej ako „EUHL“). Medzinárodná súťaž univerzít a 

vysokých škôl odbúrava jazykové bariéry a spája mladých ľudí pre hokej a vzdelanie. 

 

Naše motto : 

“Vždy to vyzerá ako nemožné, kým to niekto nespraví” – Nelson Mandela 

 

 

 

❖ Naša činnosť v roku 2018 : 

 

 

✓ organizácia Európskej univerzitnej hokejovej ligy  (EUHL) základnej časti, play off 

a odovzdávanie Sekeras trophy a jej materiálno technické zabezpečenie, 

 

✓ realizácia odborných seminárov ku organizovaniu EUHL a rozvoju športu na 

Slovensku, 

 

✓ realizácia sústredení hráčov EUHL, 

 

✓ realizácia projektu „Duálna kariéra v športe – Erazmus +“, 

 

✓ podporenie členskej základne, jej rozširovanie a podnecovanie mládeže k zapojeniu sa 

do činnosti a rozvíjania o. z. s mladými a pre mladých,  

✓ snaha zapojiť čo najviac mladých dobrovoľníkov do aktivít a projektov o. z. s 

vytvorením priestoru pre realizovanie nápadov a myšlienok, podpora sebarealizácie,  
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✓ získavanie darcov a filantropov potrebných pre realizáciu projektových zámerov, ich 

oslovovanie, vytváranie spolupráce,  

✓ fundraisingová činnosť o. z. smerujúca k podpore činnosti a aktivít, využívanie   

dostupných foriem a metód fundraisingu na trhu,  

✓ správa webovej stránky s cieľom informovať o činnosti o. z., správa facebookového 

profilu, instagramového a twitterového účtu, 

✓ charitatívna činnosť s podporou klubov EUHL, 

✓ vzdelávanie ľudí v o. z. dostupnými a možnými formami s minimálnym   finančným 

zaťažením pre jednotlivcov i o. z.,  

✓ získavanie kontaktov s cieľom rozšírenia EUHL, 

✓ realizácia zápasov  s ACHA a SHRRU, 

✓ definovanie stratégie finančného fungovania o. z., hľadanie možností získavania  

získania financií na ich realizáciu.  

 

✓ promo EUHL –informovanie  odbornej verejnosti ako aj širokej verejnosti  

o aktivitách o.z, komunikácia s médiám, 

 

✓ v  rámci riadenia a fungovania o.z. bolo zvolané riadne Valné zhromaždenie, zasadala 

revízna komisia a dvakrát bolo zvolané zasadnutie predsedníctva 

 

❖   Členovia EUHA 

President 

Jaroslav Straka, Slovakia / founder of EUHA & EUHL 

 

Vice-president 

Lubomir Sekeras, Slovakia / co-founder of EUHA & EUHL (former NHL player) 

 

Secretary 

Peter Spankovic, Slovakia / co-founder of EUHA & EUHL 

 

Board Committee 

Frantisek Sadecky, Slovakia / co-founder of EUHA & EUHL 
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❖ Účastníci EUHL v sezóne 2018/2019 

 

 
 

Academics Plzeň    Cavaliers Brno 

Diplomats Pressburg     UK Praha 

Gladiators Trenčín     UMB Banská Bystrica 

KMH Budapešť                    Schields Olomouc             

Masaryk Univerzity                             Engineers Praque  

Black Dogs Budweis                             BO Ostrava 

 

http://www.umbhockey.sk/
http://www.umbhockey.sk/
http://www.gladiatorstrencin.sk/
http://www.gladiatorstrencin.sk/
http://akademiciplzen.com/
http://akademiciplzen.com/
http://diplomatspressburg.eu/
http://diplomatspressburg.eu/
http://cavaliersbrno.cz/
http://cavaliersbrno.cz/
http://hcmasarykuniversity.cz/
http://hcmasarykuniversity.cz/
http://hokej.upol.cz/
http://hokej.upol.cz/
http://kmh.sport.hu/
http://kmh.sport.hu/
http://technikapraha.klubweb.cz/
http://technikapraha.klubweb.cz/
http://technikapraha.klubweb.cz/
http://technikapraha.klubweb.cz/
http://technikapraha.klubweb.cz/
http://technikapraha.klubweb.cz/
http://technikapraha.klubweb.cz/
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Sezóna 2018/2019 bola úspešne ukončená v apríli 2018 a víťazom sa stal klub UMB Banská 

Bystrica, ktorý vo finále porazil tím Gladiators Trenčín v pomere 3:2 na zápasy. 

 

         
 

❖ Naši strategický partneri a projekty  

  

 
 

 

 

 

 

                                                                  

 

❖ Naše projekty a aktivity 

 

V roku 2018 sa nám podarilo získať podporu na naše aktivity prostredníctvom dotácie zo ŠR na 

projekt prevencie kriminality a tiaž z dotácii Erazmus +.  Z projektu Prevencia kriminality  boli 

použité prostriedky na zabezpečenie organizácie EUHL. Taktiež bol úspešne predložený  

a realizovaný projekt cez Erazmus +, ktorý rieši otázky duálnej kariéry. Veľká vďaka patrí  

sponzorom, ktorí významnou časťou prispeli k realizácii EUHL v tomto ročníku, ako aj klubom , 

ktoré získali financie na svoju činnosť. 

 

V rámci našej činnosti  v roku 2018 sa realizovalo:  

- Január: http://www.euhl.eu/2018/01/ 

- Február: http://www.euhl.eu/2018/02/ 

http://www.euhl.eu/2018/01/
http://www.euhl.eu/2018/02/
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- Marec: http://www.euhl.eu/2018/03/ 

- Apríl: http://www.euhl.eu/2018/04/ 

- Máj: http://www.euhl.eu/2018/05/ 

- Júl: http://www.euhl.eu/2018/07/ 

- August: http://www.euhl.eu/2018/08/ 

- September: http://www.euhl.eu/2018/09/ 

- Október: http://www.euhl.eu/2018/10/ 

- November: http://www.euhl.eu/2018/11/ 

- December: http://www.euhl.eu/2018/12/ 

 

V rámci aktivít EUHA a jej propagácie výrazným dielom prispeli aj niektoré kluby. Nielen 

propagačnými aktivitami ale aj charitatívnymi aktivitami prispeli k celospoločenskej akceptácii 

a zviditeľneniu EUHL. 

 

 
 

 

 

 

❖ Finančné vyúčtovanie o.z. EUHA za rok 2018 

 

http://www.euhl.eu/2018/03/
http://www.euhl.eu/2018/04/
http://www.euhl.eu/2018/05/
http://www.euhl.eu/2018/07/
http://www.euhl.eu/2018/08/
http://www.euhl.eu/2018/09/
http://www.euhl.eu/2018/10/
http://www.euhl.eu/2018/11/
http://www.euhl.eu/2018/12/
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EUHA o. z. vedie podvojné účtovníctvo a v roku 2018 zamestnávalo internou formou 2 

zamestnancov na čiastočné úväzky Všetky ostatné činnosti a práca boli vykonávané formou 

dobrovoľníctva bez uplatnenia si nároku na honorár alebo odmenu, o čom boli členovia a 

vykonávatelia dobrovoľníckej činnosti vopred informovaní a s touto formou stotožnení. 

Po vykonaní účtovnej závierky k 31.12.2018 o. z. uvádza finančné výsledky za rok 2018:  

 

PRÍJMY  

OSOBITNÉ VÝNOSY          990 

TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB       32005,40 

REKLAMA       13000 

DOTÁCIE     129631 

ČLENSKÉ        7940 

DARY        4990 

2%          401,94 

  

SPOLU             175 958,34 

 

VÝDAVKY  

SPOTREBA MATERIÁLU,PHM    2186,79 

CESTOVNÉ    1468,22 

OSTATNÉ SLUŽBY(PRENÁJOM, 

DOPRAVA KLUBY., 

KONFERENCIE..) 

124084,43 

MZDY       576 

POISTENIA     208 

OSOBITNÉ NÁKLADY(REKLAMA., 

CESTY, UBYTOVANIA, STRAVA.) 

 30939,37 

INÉ NÁKLADY 

 

   250,90  

  

  

SPOLU      160025,72 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Naša vízia do roku 2019 
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V roku 2019 stojí pred nami viacero výziev.  Po úspešne zrealizovanej sezóne 2018/2019 

a pokračovať v sezóne 2019/2020.  Osloviť sponzorov, ktorí by nám pomohli aby bola liga 

kvalitnejšia a viac sa dostala do povedomia širokej verejnosti. Chceme pokračovať v podávaní 

projektov, prostredníctvom prevencie kriminality ako aj MŠVVaŠ, Ministerstva vnútra. Chceme 

naplniť náš hlavný cieľ a myšlienku expanzie po celej Európe, pričom cieľom je prostredníctvom 

spolupráce pri zakladaní národných univerzitných asociácií pomôcť vytvoriť štyri divízie za 

účelom otvorenia širších možností získavania finančných prostriedkov z národných 

zdrojovšetrenia financií a času – Východná (Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko), Západná 

(Nemecko I, Francúzsko, Belgicko, Holandsko), Severná (Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko) 

Južná (Nemecko II, Rakúsko II, Švajčiarsko, Slovinsko). 

 

 

PLÁN NA r. 2019 

 

- Január 2019 – pokračovanie po novom roku v ročníku EUHL 2018 / 2019 

- Február 2019 – Založiť nové univerzitné hokejové asociácie pre Slovensku a Českú 

Republiku, ktoré budú uznané materskou organizáciou EUHA  

- Marec 2019 – ukončenie základnej skupiny a začatie playoff v ročníku EUHL 2018 / 2019, 

zorganizovanie Nadnárodných Projektových Mítingov (Transnational Project Meetings) 

v Estónsku a Švédsku v rámci projektu Erasmus+ 

- Apríl 2019  - ukončenie 6 sezóny EUHL a zorganizovanie Nadnárodných Projektových 

Mítingov (Transnational Project Meetings) na Slovensku a Polsku v rámci projektu 

Erasmus+ 

- Máj 2019 - zorganizovanie Nadnárodných Projektových Mítingov (Transnational Project 

Meetings) v Českej Republike v rámci projektu Erasmus+ 

- Jún 2019 -  Finálna realizácia konferencií a ukončenie projektu Erazmus + 

- Jún 2019 – Slávnostné vyhodnotenie sezóny 2018/19 

- August 2019 – účasť na medzinárodnom hokejovom turnaji univerzitných tímov „Baltic 

Student Hockey Cup“ v Petrohrade, a príprava k spoluorganizovaniu Medzinárodnej 

konferencií s názvom „Úloha univerzitného hokeja v oblasti medzinárodných športových a 

vzdelávacích výmen“ 

- September 2019 – Zorganizovanie tlačovej konferencie k sezóne 2019/20 , Konferencia 

univerzitných tímov pred sezónou 2019/20, 

- Október 2019 – Zúčastnenie sa na ďalšom ročníku „Student Hockey Challenge“ Barnaul, 

Rusko – účasť 2x univerzitných tímov z EUHL 
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- Október 2019 – otvorenie sezóny 2019/20, 

- November 2019 – Organizačné zabezpečenie aktuálnej sezóny EUHL 

- December 2019 -  Konferencia univerzitných tímov počas sezóny 2019/20. 

 

 


	“Vždy to vyzerá ako nemožné, kým to niekto nespraví” – Nelson Mandela
	 Naša činnosť v roku 2018 :
	 promo EUHL –informovanie  odbornej verejnosti ako aj širokej verejnosti
	o aktivitách o.z, komunikácia s médiám,
	 v  rámci riadenia a fungovania o.z. bolo zvolané riadne Valné zhromaždenie, zasadala revízna komisia a dvakrát bolo zvolané zasadnutie predsedníctva

