
Údaje zverejňované v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov („zákon o športe“). 

Vzhľadom na skutočnosť, že Informačný systém športu („IS“) nie je stále v plnom rozsahu 

funkčný, platí ustanovenie § 99 ods. 2 zákona o športe, podľa ktorého ak nie je možné zverejnenie 

niektorej informácie, povinná osoba, t.j. Európska univerzitná hokejová asociácia, o.z. („EUHA“), túto 

informáciu zverejní na svojom webovom sídle. 

EUHA k uvedenej povinnosti uvádza nasledovné: 

K § 80 ods. 1 zákona o športe: 

- v rámci EUHA pôsobia iba amatérski hráči (športovci), pričom všetky identifikačné údaje hráčov 

EUHA vedie vo vlastnej evidencií na stránke myteam.hockeydata.net/login ; časť osobných 

údajov o hráčoch v rozsahu meno, priezvisko, príslušnosť k športovej organizácií a dátum 

narodenia možno nájsť na stránke http://www.euhl.eu/statistics/individual-

statistics/fieldplayers/ ; ostatné údaje o hráčoch v zmysle zákona o športe EUHA na svojej 

stránke z dôvodu ochrany osobných údajov nezverejňuje, 

- údaje o športových odborníkoch si vedú kluby – športové organizácie s príslušnosťou k EUHA, 

ku ktorým majú športoví odborníci príslušnosť.   

K § 80 ods. 2, 3, 5 zákona o športe: 

- ako to vyplýva z komentáru k § 80 ods. 1 zákona o športe, EUHA zverejňuje časť 

z požadovaných údajov na svojej stránke www.euhl.eu v sekcií 

http://www.euhl.eu/statistics/individual-statistics/fieldplayers/ , ostatné údaje o hráčoch 

v zmysle § 80 ods. 2, 3, 5 zákona o športe EUHA na svojej stránke z dôvodu ochrany osobných 

údajov a vzhľadom na znenie § 80 ods. 2 písm. e) a g) zákona o športe nezverejňuje, a to aj 

s poukazom na to, že pri organizáciách o ktorých možno v súčasnosti nájsť informácie v IS 

športu, nie sú všetky údaje upravené v § 80 ods. 2, 3, 5 zákona o športe zverejnené, 

- identifikačné údaje hráčov v zmysle § 80 ods. 2, 3, 5 zákona o športe EUHA vedie vo vlastnej 

evidencií na stránke myteam.hockeydata.net/login  . 

K § 81 ods. 1, 2 zákona o športe: 

Údaje požadované v zmysle uvedeného ustanovenia možno nájsť na stránke www.euhl.eu, avšak 

v rámci rekapitulácie EUHA uvádza nasledovné údaje o športovej organizácií: 

- obchodné meno / názov: Európska univerzitná hokejová asociácia, o.z. 

- adresa sídla: Považská 35, 911 01 Trenčín 
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- právna forma: občianske združenie 

- IČO: 42277167 

- jedinečný identifikátor osoby: ------------- 

- číslo bankového účtu a príjem a použitie  

• príspevku uznanému športu: nebol EUHA priznaný 

• dotácie: EUHA bola poskytnutá dotácia zo strany MŠSR, pričom všetky údaje o jej využití 

možno nájsť na stránke http://www.euhl.eu/priebezne-cerpanie/ , iné v minulosti 

poskytnuté dotácie možno nájsť v sekcií www.euhl.eu/euha-en/annual-report 

• príspevku na národný športový projekt: nebol EUHA priznaný 

• príspevku na športové poukazy: neboli vydané 

• sponzorského: informácie týkajúce sa sponzorského možno nájsť v správach 

o činnosti (výročnej správe), ktoré možno nájsť na stráne www.euhl.eu/euha-

en/annual-report  

- adresa elektronickej pošty: office@euhl.eu  

- druh športovej organizácie: športová organizácia – športový zväz, združujúci iné športové 

organizácie 

- druh športu: ľadový hokej - univerzitný ľadový hokej 

- druh vykonávanej športovej činnosti: rozvoj športových aktivít mládeže, propagácia ľadového 

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

- meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Jaroslav Straka 

- adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: j.straka@euhl.eu  

- meno a priezvisko kontrolóra: EUHA nemá zriadenú funkciu kontrolóra, nakoľko jej 

v súčasnej dobe táto povinnosť zo zákona o športe nevyplýva 

- adresa elektronickej pošty kontrolóra: EUHA nemá zriadenú funkciu kontrolóra, nakoľko jej 

v súčasnej dobe táto povinnosť zo zákona o športe nevyplýva 

- zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, 

dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: 

• Jaroslav Straka, nar. 25.02.1977 – prezident EUHA  

• Ľubomír Sekeráš, nar. 18.11.1968  – viceprezident EUHA 

• František Sadecký, nar. 07.11.1974 – riaditeľ pre projektovú koordináciu EUHA 

• Peter Špankovič, nar. 19.12.1967 – sekretár EUHA 

• ostatné osoby, ktorí nie sú členmi EUHA sú evidovaní v zdrojovej evidencie EUHA 
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- zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo 

obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum 

vzniku príslušnosti k športovej organizácii: 

 

• názov / obch. meno: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, sídlo: Národná 12, 

Banská Bystrica 974 01, právna forma: univerzita, IČO: 30232295, právny titul: Zmluva 

o účasti v EUHL, dátum vzniku príslušnosti: 2014, úhrada čl. príspevku: 20.09.2017 

• názov / obch. meno: Hokejový klub Prešovskej univerzity o.z., sídlo: Ul. 17 novembra 

15, Prešov 080 01, právna forma: občianske združenie, IČO: 50412451, právny titul: 

Zmluva o účasti v EUHL, dátum vzniku príslušnosti: 2016, úhrada čl. príspevku:  

06.10.2017 

• názov / obch. meno: Hokejový klub KINGS, sídlo: Čakankova 3B, Bratislava 821 07, 

právna forma: občianske združenie, IČO: 42415543, právny titul: Zmluva o účasti v 

EUHL, dátum vzniku príslušnosti: 2013, úhrada čl. príspevku: 16.11.2017 

• názov / obch. meno: Klub absolventov, sídlo: Bardosova 33, Bratislava 831 01, právna 

forma: občianske združenie, IČO: 42178762, právny titul: Zmluva o účasti v EUHL, 

dátum vzniku príslušnosti: 2014, úhrada čl. príspevku: 06.09.2017 

• názov / obch. meno: FRYSLA Slovakia, s.r.o., sídlo: Trenčianske Jastrabie 56, 

Trenčianske Jastrabie 913 22, právna forma: s.r.o., IČO: 35816937, právny titul: Zmluva 

o účasti v EUHL, dátum vzniku príslušnosti: 2013, úhrada čl. príspevku: 31.10.2017 

• názov / obch. meno: University Shields Olomouc z.s., sídlo: Šlechtitelu 813/21, Holice, 

Olomouc 779 00, právna forma: občianske združenie, IČO: 01857738, právny titul: 

Zmluva o účasti v EUHL, dátum vzniku príslušnosti: 2017, úhrada čl. príspevku: 

13.09.2017 

• názov / obch. meno: VSK FTVŠ Praha – Karlova univerzita Praha, sídlo: José Martiho 

3, Praha 6, 162 52, právna forma: univerzita, IČO: 26532166, právny titul: Zmluva 

o účasti v EUHL, dátum vzniku príslušnosti: 2013, úhrada čl. príspevku: 05.09.2017 

• názov / obch. meno: Cavaliers Brno z.s., sídlo: Ruská 2, Brno 612 00, právna forma: 

občianske združenie, IČO: 05886872, právny titul: Zmluva o účasti v EUHL, dátum 

vzniku príslušnosti: 2017, úhrada čl. príspevku: 04.10.2017 

• názov / obch. meno: Akademici Plzeň, sídlo: Hojerova 1330/8, Severní predměstí Plzeň 

323 00, právna forma: občianske združenie, IČO: 03743802, právny titul: Zmluva 

o účasti v EUHL, dátum vzniku príslušnosti: 2014, úhrada čl. príspevku: 16.11.2017 



• názov / obch. meno: HC Univerzita Brno z.s., sídlo: Jana Slobody 842/10, Zábrdovice, 

Brno 614 00, právna forma: občianske združenie, IČO: 05859522, právny titul: Zmluva 

o účasti v EUHL, dátum vzniku príslušnosti: 2017, úhrada čl. príspevku: 25.09.2017 

• názov / obch. meno: VSK ČVUT Praha z.s., sídlo: Pod Juliskou 1805/4, Praha 6, 160 00, 

právna forma: občianske združenie, IČO: 40765768, právny titul: Zmluva o účasti v 

EUHL, dátum vzniku príslušnosti: 2015, úhrada čl. príspevku: 07.09.2017 

• názov / obch. meno: KMH Sport Kft., sídlo: Villányi utca 97, Budapešť 1118, právna 

forma: , IČO: 01-09-988098, právny titul: Zmluva o účasti v EUHL, dátum vzniku 

príslušnosti: 2017, úhrada čl. príspevku: 11.10.2017 

• názov / obch. meno: KTH 1928 Academy, sídlo: Park Sportowy 5, Krynica – Zdroj, 33-

380, právna forma: , IČO: 7343541377, právny titul: Zmluva o účasti v EUHL, dátum 

vzniku príslušnosti: 2016, úhrada čl. príspevku: 17.10.2017 

 

- výška ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 a členského príspevku: ročný členský príspevok 

členov je vo výške 5,- €; členský príspevok účastníkov EUHL je 990,- € 

- dátum úhrady ročného príspevku podľa § 9 ods. 1 alebo členského príspevku: úhrada ročného 

členského príspevku zo strany členov je k 30.09.2017; úhrada členských príspevkov 

účastníkov EUHL prebehla podľa dátumov uvedených pri údajoch o právnických osobách 

s príslušnosťou k EUHA  

- príslušnosť k športovým organizáciám: EUHA nemá príslušnosť k iným športovým 

organizáciám 

- zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom 

kalendárnom roku: Európska univerzitná hokejová liga 2017/2018, Svetový pohár 

univerzitného hokeja 

- spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno 

- označenie zdrojovej evidencie: myteam.hockeydata.net/login     

- O právnickej osobe sa do registra právnických osôb v športe okrem údajov podľa odseku 1 

zapisujú aj údaje o závažnom porušení povinnosti podľa § 98: v súčasnosti žiadny takýto údaj 

EUHA neeviduje 

K § 82 ods. 2 zákona o športe: 

Nakoľko EUHA nie je národným športovým zväzom a ani národnou športovou organizáciou, zverejňuje 

v zmysle § 82 ods. 2 zákona o športe nasledujúce informácie. 

- zakladajúci dokument: možno nájsť na stránke www.euhl.eu v sekcií zverejnené dokumenty 
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- rozhodnutia o 

• začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku: v súčasnosti žiadne takéto rozhodnutie 

neexistuje 

• začatí a ukončení výkonu rozhodnutia: v súčasnosti žiadne takéto rozhodnutie 

neexistuje 

• vstupe do likvidácie a skončení likvidácie: v súčasnosti žiadne takéto rozhodnutie 

neexistuje 

- zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia 

• príspevku uznanému športu: nebol EUHA priznaný 

• dotácie: EUHA bola poskytnutá dotácia zo strany MŠSR, pričom všetky údaje o jej 

využití možno nájsť na stránke www.euhl.eu/priebeznecerpanie , iné v minulosti 

poskytnuté dotácie možno nájsť v sekcií www.euhl.eu/euha-en/annual-report  

• príspevku na národný športový projekt: nebol EUHA priznaný 

• príspevku na športový poukaz: neboli vydané 

• sponzorského: informácie týkajúce sa sponzorského možno nájsť v správach o činnosti 

(výročnej správe), ktoré možno nájsť na stránke www.euhl.eu/euha-en/annual-report  

• finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu 

podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované: informácie možno nájsť 

v správach o činnosti (výročnej správe), ktoré možno nájsť na stránke 

www.euhl.eu/euha-en/annual-report  

- evidencia športovej infraštruktúry: EUHA nemá vlastnú športovú infraštruktúru 

- katalóg činností, tovarov a služieb: rozvoj športových aktivít mládeže, propagácia ľadového 

hokeja a ďalších športov pre študentov denného štúdia vysokých škôl a univerzít, zvyšovanie 

fyzickej a duševnej zdatnosti v oblasti športu, telesnej kultúry a vytváranie podmienok pre 

kvalitné vzdelanie mládeže, organizácia EUHL a ďalšie s tým súvisiace činnosti 
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