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Stále pretrvávajúca celosvetová kríza spôsobená vírusom COVID-19 ešte 
viac poukázala na zraniteľnosť existencie profesionálnych športovcov, a to 
najmä takých, ktorí sa vo väčšine prípadov už vo veľmi mladom veku roz-
hodli len pre dráhu profesionálneho športovca bez toho, aby pokračovali vo 
vyššom vzdelaní. Časť z týchto nadaných športovcov, by si však volila dráhu 
duálnej kariéry športovca študenta na vysokej škole, ak by takáto fungujú-
ca možnosť v čase ich rozhodnutia existovala. 

Európska Komisia už v roku 2012 publikovala dokument “Usmernenie  
o duálnych kariérach športovcov”, v ktorom uviedla odporúčané kroky na 
podporu duálnej kariéry športovcov študentov vrátane športovcov, ktorí 
študujú na vysokých školách.   .   

https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-care-
er-guidelines-final_en.pdf

Dokument spoločne pripravila skupina expertov z členských krajín Európ-
skej Únie a medzi nimi aj expert nominovaný Ministerstvom Školstva, vedy, 
výskumu a Športu Slovenskej Republiky. Tento dokument, ako aj iné ini-
ciatívy a usmernenia Európskej Komisie majú za ciel ašpirovať na členské 
štáty Európskej Únie a podporiť ich pri formulovaní a prijímaní národných 
usmernení pre duálnu kariéru študentov športovcov. Podľa dokumentu je 
potrebné urobiť zo strany zodpovedných ministerstiev na národnej úrovni 
osobitné opatrenia, aby sa predišlo situáciám, kedy sú talentovaní športovci 
nútení vybrať si medzi vzdelávaním a športom.

PREDSLOV

BUDÚCNOSŤ HOKEJA 
JE VO VZDELANÍ ! 

https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/documents/dual-career-guidelines-final_en.pdf
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V bode týkajúcej sa politickej oblasti, Európska Komisia popisuje potre-
bu medzi-sektorového a medzirezortného prístupu na vnútroštátnej úrovni 
spôsobom, kde sa okrem rôznych politických orgánov zapájajú do orga-
nizácie duálnej kariéry športovcov študentov aj mimovládne  organizácie  
a spoločne sa podieľajú na tvorbe a zabezpečení fungovania duálnej kariéry 
formou spoločnej politiky. V dokumente sa Európska Komisia konkrétne 
venuje problematike duálnej kariéry športovca študenta na vysokej škole 
a poukazuje na problém, že vo väčšine členských štátov nie sú dostatočné 
príležitosti na vzájomnú  symbiózu vysokoškolského vzdelania a športovej 
kariéry a už vôbec nie možnosti výberu rôznych študijných smerov. 

Európska Komisia taktiež vyzýva na spoluprácu na Európskej a nadnárod-
nej úrovni rôznych politických a mimo politických subjektov, vrátane špor-
tovcov študentov, s cieľom výmen znalostí a skúseností pri podpore rozvoja 
a dostupnosti duálnej kariéry pre študentov-športovcov z členských štátov 
EU, ako aj iných štátov.

Európska Univerzitná Hokejová Asociácia (EUHA) sa s mnohými argumen-
tami predstavenými Európskou Komisiou stotožňuje a stanovila si hlavné 
ciele, ktorými sú podpora súčasných a budovanie nových Slovenských uni-
verzitných tímov, taktiež zabezpečovanie účasti a výmeny študentov študu-
júcich na Slovenských vysokých školách v pravidelnej univerzitnej hokejovej 
súťaži EUHL (Európska Univerzitná Hokejová Liga), ako aj cieľ integrácie 
Slovenského univerzitného hokeja do celkového športového a vzdelávacie-
ho systému Slovenskej Republiky a Európskej Únie spôsobom aby študent 
- hokejista / hokejistka mohol mať všetky výhody z vysokej vzdelávacej, 
športovej, sociálnej a etickej skúsenosti, ktorú univerzitný hokej prináša.

Tento dokument nazvaný „Strategický Plán“ má za cieľ poskytnúť v krát-
kosti plán na dosiahnutie vyššie uvedenej vízie vo forme jej rozdelenia na 
niekoľko konkrétnych cieľov. Taktiež načrtne kroky, ktoré bude nutne pod-
niknúť, aby sa stanovené ciele zrealizovali. 
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Európska Univerzitná Hokejová Asociácia (EUHA) je mimovládna a nepo-
litická organizácia aktívne podporujúca športové aktivity medzi mladými 
ľuďmi, so zameraním na rozvoj a propagáciu športových aktivít pre štu-
dentov vysokých škôl, konkrétne ľadového hokeja. Medzi ciele organizácie 
patrí taktiež zlepšenie fyzického a duševného zdravia mladých ľudí, ako aj 
celkový rozvoj a propagácia telesnej kultúry. Hlavným a pravidelným vý-
stupom EUHA je organizácia pravidelnej súťaže Európskej Univerzitná Ho-
kejová Ligy (EUHL), ktorá vytvára jedinečné podmienky pre mladých štu-
dentov-športovcov na rozvoj ich duálnej kariéry, pri ktorej môže byť jedinec 
úspešný nielen v športe, ale aj vo vzdelaní a následnom profesijnom živote.

EUHA založila EUHL v novembri 2013 ako vôbec prvú pravidelnú medzinárodnú 
univerzitnú hokejovú ligu v Európe. V EUHL – Európskej Univerzitnej Hokejovej 
Lige sa zúčastnilo od jej vzniku viac ako 29 univerzitných tímov z 9 krajín Európ-
skej Únie (Slovensko, Česko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Švédsko, Estónsko, 
Lotyšsko a Rumunsko). Víziou EUHA je vybudovať silnú celoeurópsku ligu s väč-
ším počtom krajín a tímov (Rakúsko, Nemecko, Švédsko, Fínsko, Francúzsko, 
Belgicko, Holandsko, Slovinsko, Lotyšsko, Estónsko atď.), rozdelenú do divízií 
v okruhu max. 700 km, s cieľom znížiť cestovné a iné náklady.  Horizontálnu 
expanziu vždy bude predchádzať vertikálna, v podobe intenzívnej podpory duál-
nej kariéry športovcov-študentov ako fungujúcej symbiózy vrcholového športu 
a kvalitného vzdelávania v mnohých študijných oboroch.

Ďalším cieľom EUHA je podpora a rozvoj vzdelávacích a pedagogických zručností 
jej členov. Zámerom EUHA je taktiež prispievať k prekonávaniu medzi-kultúrnych, 
informačných a komunikačných bariér, spolupracovať so štátnymi, ako aj neštát-
nymi inštitúciami v Slovenskej Republike, členských štátov v Európskej Únii a v ši-

NÁŠ DOTERAJŠÍ PRÍBEH A NAŠA VÍZIA
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rokom zahraničí, podporovať a zúčastňovať sa na aktivitách občianskych združení, 
nadácií a iných entít s podobnými cieľmi. EUHA naďalej plánuje budovať infraštruk-
túru Európskeho univerzitného hokeja cez svoje partnerské - dcérske asociácie. 
Príkladom takýchto existujúcich asociácií sú napríklad už existujúce dcérske asoci-
ácie SUHA (Slovenská Univerzitná Hokejová Asociácia), ACUH (Asociace Českého 
Univerzitního Hokeje) a LSHA – (Latvian Student Hockey Association), ktoré sú a 
budú v danej členskej krajine Únie zodpovedné za vytváranie nových univerzitných 
tímov, získania štátnej podpory a na zabezpečovanie účasti svojich univerzitných 
tímov v pravidelné medzinárodnej univerzitnej hokejovej lige EUHL. Pri veľkom 
počte univerzitných tímov bude EUHA spoločné so svojimi dcérskymi asociáciami 
hľadať ďalšie možnosti zaradenia alebo vytvorenia nových divízii v rámci EUHL. 
EUHA a jej projekt EUHL bol už podporený niekoľkými Slovenskými národnými 
grantmi a 1 projektom v rámci programu Erasmus + Európskej Komisie.

V oblasti medzinárodnej spolupráce bola v septembri 2018 podpísaná trojstranná 
dohoda o spolupráci medzi Ruskou študentskou hokejovou ligou (RSHL- združu-
júcich viac ako 120 univerzitných mužstiev), Európskou Univerzitnou Hokejovou 
asociáciou (EUHA) a Americkou univerzitnou hokejovou asociáciou (ACHA - zdru-
žujúcich viac ako 460 univerzitných mužstiev). Strany sa dohodli, že budú rozvíjať  
a udržiavať partnerstvá vzájomnou podporou a vzájomným uznávaním sa ako čle-
nov globálnej univerzitnej hokejovej komunity, spoločnou podporou študentských 
hokejových líg, amatérskeho postavenia svojich hráčov, ako aj výmenou študentov, 
trénerov, rozhodcov, a iných zainteresovaných osôb v univerzitnom hokeji.  EUHA, 
ACHA a RSHL súhlasili, že sa budú oficiálne uznávať ako medzinárodné združenia a 
pravidelne organizovať medzinárodné turnaje, v ktorých budú súťažiť výbery a najsil-
nejšie študentské tímy z jednotlivých študentských líg. Predmetná spolupráca otvára 
ďalší benefit pre študentov športovcov, keďže okrem budovania duálnej kariéry, sa 
im ponúka možnosť štúdia v zahraničí a zároveň možnosť férovej športovej konfron-
tácie so študentami z iných krajín, čo nepochybne pomáha zmazávať komunikačné 
a kultúrne bariéry a rozširuje obzory študenta športovca a týmto všetkým sa otvá-
rajú nové možnosti v športovej diplomacii, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi dôležité.

http://www.shlru.ru
http://www.achahockey.org
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Pravidelná hokejová univerzitná liga doplňujúca výchovný a športový systém 
na Slovensku, ako aj v Európe až do vzniku EUHL chýbala, čo podčiarkuje vý-
nimočnosť tohto projektu v európskom geografickom priestore. Jej organi-
zovanie zabezpečí širšie uplatnenie študentov-športovcov v rámci ich duálnej 
kariéry. 

Našou víziu na roky 2021-26 je zabezpečenie trvalo udržateľného pro-
stredia pre univerzitnú hokejovú ligu EUHL a jej rozvoj vo vertikálnej  
a horizontálnej rovine.

!Í"#$ %$ &'() *+*,-*+*.
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Vo vertikálnej rovine chce EUHA v najbližších rokoch dosiahnuť nasledovné 
ciele:

• vytvárať možnosti pre rozvoj duálnej kariéry talentovaných mladých 
hokejistov tak, aby si neboli nútení vybrať medzi vzdelávaním a hoke-
jom

•  minimalizovať odchod hráčov mimo Európskej Únie (do iných krajín), 
prilákať a udržať si viac talentovaných hráčov-študentov a tým zvýšiť 
úroveň EUHL

• zvýšiť povedomie a možnosti duálnej kariéry študentov-hokejistov vo 
vyššom vzdelaní medzi jednotlivými subjektami duálnej kariéry, ako 
napríklad medzi študentami-hokejistami na stredných školách, medzi 
rodičmi, vedením klubov, trénermi ako aj učiteľmi

• umožňovať plynulý prechod mladých hráčov-študentov do seniorské-
ho profesionálneho hokeja; to znamená premostiť juniorský a senior-
ský hokej pre tzv. „Late Bloomers“, čo sú hráči ktorí, sa herne vyvíjajú 
neskoršie v porovnaní s ostatnými, avšak dosiahnu vysokú výkonnosť 
v neskoršom veku

V horizontálnej (geografickej) rovine, chce v blízkej budúcnosti EUHA dosiah-
nuť nasledovné ciele:

• zabezpečiť dlhodobé fungovanie pravidelnej univerzitnej súťaže - 
EUHL v terajšom geografickom rozsahu, prípadne rozšíriť EUHL za 
podmienky dlhodobej finančnej udržateľnosti súťaže 

• podporovať vybudovanie univerzitných hokejových tímov a to v kaž-
dom kraji Slovenska tak, aby tieto nadväzovali na projekty SZĽH 
smerovaný k vzniku stredoškolských hokejových akadémii, Minis-
terstiev školstva a duálnej kariéry študentov – športovcov v kraji-
nách EU

• pokračovať v rozvoji v oblasti medzinárodnej spolupráce s inými 
študentskými univerzitnými hokejovými ligami, zúčastňovať sa me-
dzinárodných športových, ako aj odborných konferencií a stretnutí 
umožňujúcimi výmenu znalostí a skúseností v rámci, ako aj mimo 
EÚ.

Implementácia tejto vízie na roky 2021-2026 je preložená do nižšie popísa-
ných čiastkových cieľov.    



10

Dlhodobá finančná udržateľnosť je podmienkou zachovania existencie 
EUHL, EUHA, SUHA na Slovensku ktoré ani jedna nie sú samofinancujú-
ce sa entity. Priamo povedané, EUHA, SUHA a EUHL potrebujú priamu fi-
nančnú podporu štátu, ak majú zabezpečiť svoju budúcnosť a tým efektív-
ne podporovať systém duálnej kariéry študentov športovcov na Slovensku, 
ako aj v Európe. 

Osem rokov po založení EUHA a prvej sezóny EUHL je jasné, že EUHA  
a EUHL nie sú schopné sa samofinancovať, keďže pre univerzitný hokej 
je alfou a omegou amatérsky štatút športovca-študenta a duálna karié-
ra športovca-študenta musí byť poskytovaná v prostredí chránenom pred 
neobmedzeným vplyvom komerčných sponzorov vrátane stávkových spo-
ločností.  Obzvlášť možnosť vsádzať na univerzitné zápasy môže mať ne-
gatívny vplyv na mládež vrátane študentov športovcov, ktorí nielenže môžu 
podľahnúť pokušeniu ovplyvniť výsledok zápasu, ale taktiež sú títo mladí 
ľudia vystavení riziku stávkovania a vytvorenia si závislostí, ktoré sú pre 
mnohých mladých ľudí vstupnou bránou do sveta kriminality. Aj z týchto 
dôvodov musia byť univerzitné ligy chránene a financovanie zabezpečené  
z iných ako už spomenutých komerčných zdrojov.

V súčasnej situácii možné vyhlásiť, že univerzitné tímy budú nepochybne 
bojovať o svoju existenciu pre výpadok financovania od akýkoľvek sponzo-
rov z dôvodu ekonomickej krízy spôsobenej COVID-19 a preto je nutné aby 
Slovenská vláda začala urýchlene hľadať spôsoby finančnej pomoci univer-
zitnému športu a tým minimalizovať vplyv stávkových firiem na univerzitný 
šport.

Priama a pravidelná finančná pomoc je nevyhnutná aby sa mohli naďalej 
budovať spoločné hodnoty ktoré boli prezentované v Uznesení Rady a zá-
stupcov vlád členských štátov (zo dňa 23. mája 2017), ktorých predstavite-
lia sa zišli na zasadnutí Rady, o pracovnom pláne Európskej únie pre šport 
platného od 1. júla 2017 do 31. decembra 2020.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/en/pdf

 S cieľom zabezpečiť svoju finančnú budúcnosť EUHA, SUHA vyzýva všet-
ky príslušné štátne inštitúcie, predovšetkým Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej Republiky do spoločnej diskusie o tom, ako 
zabezpečiť existenciu EUHL a vyzýva na to, aby sa začali stretnutia na do-
hodnutie konkrétnych krokov. Tým by sa predišlo skolabovaniu tohoto 

CIEĽ 1: FINANČNÁ UDRŽATEĽNOSŤ EUHL

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/en/pdf
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úspešného a populárneho projektu, ktorý dopĺňa ciele Európskej Komisie 
v oblasti duálnej kariéry študentov-športovcov na vysokých školách a robí 
dobré meno Slovensku najmä v športovom a akademickom svete. 

V závislostí od výšky a trvania získaného pravidelného financovania, sa 
bude EUHA buď koncentrovať na upevnenie fungovania pravidelnej uni-
verzitnej súťaže - EUHL v terajšom geografickom rozsahu alebo v prípade 
pozitívneho ekonomického vývoja a získania dostatočných financií v ďalšej 
fáze aj na rozšírenie EUHL do iných regiónov a krajín. Zo získaného finan-
covania sa budú realizovať ďalšie ciele, ktoré sú popísané v  kapitolách 
tohoto dokumentu, ktorými sú zvyšovanie povedomia o možnosti duálnej 
kariéry študentov-hokejistov vo vyššom vzdelaní medzi jednotlivými sub-
jektami duálnej kariéry, prilákanie a udržanie talentov v EUHL a taktiež 
rozvoj v oblasti medzinárodnej spolupráce s inými študentskými univer-
zitnými hokejovými ligami, zúčastňovanie sa medzinárodných športových 
a iných odborných konferenciách a stretnutiach umožňujúcimi výmenu 
znalostí a skúseností v rámci, ako aj mimo EU.
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Je všeobecne známe, že šport pomáha deťom a mladým ľuďom rozvíjať 
zručnosti pre tímovú prácu, čestnú férovú hru, úctu k sebe a ostatným, 
schopnosť porozumieť pravidlám a rešpektovať ich a rozvíjať celkový zvyk 
poctivej práce a túžby po dobrom výkone. 

Šport je na Slovensku a v EU, ako aj v mnohých iných krajinách často vní-
maný a aj prezentovaný tak, že poskytuje všetky tieto športovo-vzdelávacie 
príležitosti hlavne pre najviac športovo nadané deti, u ktorých sa predpo-
kladá, že sa budú športu venovať profesionálne ako dospelí. Mnoho detí 
a mladých ľudí tak stráca záujem o organizované športy, vrátane hokeja, 
pretože šport sa považuje za vyhradené ihrisko pre budúcich profesionál-
nych majstrov. Inými slovami, mnoho potencionálnych talentov nikdy ani 
nevyskúša športovú dráhu športovca, prípadne ju v určitom čase ukončí, 
pretože v prípade, ak sa nedostane medzi hŕstku profesionálov hrajúcich 
elitné zahraničné ligy, nevidí význam v ďalšom aktívnom pokračovaní v tej-
to športovej činnosti, keďže táto je ťažko spojiteľná so štúdiom. 

Šport na Slovensku a v EU je v súčasnosti ďaleko od dosiahnutia plného 
potenciálu svojej vzdelávacej zložky, ktorá by umožnila viacerým deťom  
a mládeži naučiť sa, ako uspieť nielen v športe, ale aj v živote, čo začína 
úspechom v škole a pokračovaním v štúdiu. Ako jeden z našich hlavných 
cieľov preto vidíme potrebu zvýšiť informovanosť detí a mládeže o mož-
nosti duálnej kariéry v športe, v EUHL konkrétne v hokeji v kombinácii so 
vzdelaním  v rôznych oboroch.

CIEĽ 2: ZVÝŠIŤ POVEDOMIE O MOŽNOSTI  
DUÁLNEJ KARIÉRY ŠTUDENTOV-HOKEJISTOV
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Aby bolo možné nestrácať takéto množstvo športovo nadaných detí a mla-
dých, musí sa medzi nimi zvýšiť informovanosť o tom, že pri akejkoľvek 
poctivej práci v športe a na akejkoľvek úrovni, vrátane univerzitnej môže 
šport prinášať úspechy aj v kombinácii so štúdiom, napríklad vo forme du-
álnej kariéry.  

Na zvýšenie popularity EUHL a duálnej kariéry študentov – športovcov 
plánuje EUHA, SUHA poukazovať na príbehy o úspechoch svojich študen-
tov-hokejistov, aby ukázala deťom a mladým ľuďom študujúcich na stred-
ných školách, že ak budú na sebe tvrdo pracovať na ľade a v učebniach, 
dostaví sa dvojitý úspech, ktorý ocenia ich blízki, Slovenská spoločnosť  
a hlavne sám študent-športovec. 

Cieľ  zvýšenia povedomia o možnosti duálnej kariéry študentov-hokejistov 
sa zameria na nasledovné cieľové skupiny a to vo forme brožúr, prednášok 
a stretnutí EUHA s predstaviteľmi týchto cieľových skupín:

1. Deti na základných školách a mládež zapísaná na stredné školy

2. Školy a ich zamestnanci

3. Rodičia

4. Tréneri

5. Športové združenia vrátane SZĽH

Náklady na realizáciu tohoto cieľa je taktiež nutné zohľadniť a zahrnúť do 
spôsobu systematického financovania EUHA a EUHL.
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Predchádzajúci cieľ  zvýšenia povedomia o možnosti duálnej kariéry štu-
dentov-hokejistov priamo súvisí a nadväzuje na ďalší cieľ EUHA, ktorým je 
prilákať a udržať si talenty a tým aj zvýšiť úroveň EUHL. Ak sa zvýši povedo-
mie o možnosti duálnej kariéry, dá sa predpokladať, že počet talentovaných 
hráčov v EUHL bude stúpať. 

Okrem povedomia však treba naďalej pracovať na zlepšení podmienok du-
álnej kariéry, presvedčiť viac univerzít a vysokých škôl pre túto cestu, aby 
si študent-hokejista mohol slobodne vybrať z odborov, ktoré ho úprimne 
zaujímajú a boli mu poskytnuté také podmienky, kde sa bude môcť venovať 
ako štúdiu, tak aj športu kdekoľvek v Európe.

Úspech EUHL teda bude do značnej miery závisieť od jej schopnosti prilá-
kať talentovaných hráčov na ľade a v škole a úspešne vytvoriť platformu 
na dlhodobú diskusiu s vysokými školami, aby aj oni pochopili, že vďaka 
hokeju a duálnej kariére majú  možnosť prilákať tie najväčšie talenty a am-
bicióznych mladých ľudí, ktorí sa vďaka svojej húževnatosti dokážu uplatniť 
na čoraz viac konkurenčnom trhu práce. Taktiež, niektorí hráči, ktorí sa tak 
rozhodnú, môžu ešte pokračovať v profesionálnom hokeji, keďže si budú 
udržiavať svoju výkonnosť a športového zručnosti, avšak už s diplomom  

CIEĽ 3: PRILÁKAŤ A UDRŽAŤ SI TALENTY
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v ruke a s predpokladom úspešnej dlhodobej profesijnej budúcnosti. Naplne-
nie uvedeného cieľa súčasne môže byť aj riešením pre problémy, ktorým sú 
vystavení mnohí športovci po ukončení športovej kariéry. Títo sa totiž často 
nevedia zaradiť do života, nakoľko jedinou činnosťou, ktorú doposiaľ vykoná-
vali, je šport a inými zručnosťami pre trh práce bohužiaľ nedisponujú.

Pre splnenie tohoto cieľu plánuje EUHA pravidelné stretnutia s predstavi-
teľmi vysokých škôl a univerzít, ako aj organizovanie konferencií za účelom 
zlepšenia podmienok duálnej kariéry, dohodnutia konkrétnych krokov ako 
napríklad individuálnych študijných plánov, uznania kreditov v rámci fun-
govania univerzitných tímov, predstavenia benefitov pre samotné univer-
zity plynúcich z aktivít ich študentov-športovcov (v rámci EUHL – hokejis-
tov). EUHA taktiež plánuje spolupracovať so SZĽH ako aj inými hokejovými 
zväzmi v krajinách EU tak, aby časť hokejistov, ktorí budú súčasťou projek-
tu stredoškolských hokejových akadémii mali možnosť voliť aj univerzitný 
hokej a duálnu kariéru. Aj v tomto prípade je potrebné náklady na realizáciu 
tohoto cieľa nutné zohľadniť a zahrnúť do spôsobu systematického finan-
covania EUHA a EUHL.
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Ako už bolo spomenuté v úvode, v oblasti duálnej kariéry študentov-športov-
cov Európska Komisia vyzýva na spoluprácu na Európskej a nadnárodnej úrovni 
rôznych politických a mimo politických subjektov, vrátane športovcov študen-
tov, univerzít s cieľom výmen znalostí a skúseností pri podpore rozvoja a do-
stupnosti duálnej kariéry pre študentov-športovcov z EU, ako aj iných štátov.

EUHA naďalej plánuje budovať infraštruktúru Európskeho univerzitného hokeja 
cez svoje dcérske asociácie. Príkladom takýchto existujúcich asociácií sú na-
príklad už existujúce dcérske asociácie SUHA (Slovenská Univerzitná Hokejová 
Asociácia), ACUH (Asociace Českého Univerzitního Hokeje) a LSHA – (Latvian 
Student Hcokey Association), ktoré sú a budú v danej členskej krajine Únie 
zodpovedné za vytváranie nových univerzitných tímov, získania štátnej podpory  
a na zabezpečovanie účasti svojich univerzitných tímov v pravidelné medziná-
rodnej univerzitnej hokejovej lige EUHL. Pri veľkom počte univerzitných tímov 
bude EUHA spoločné so svojimi dcérskymi asociáciami hľadať ďalšie možnosti 
zaradenia alebo vytvorenia nových divízii v rámci EUHL.

EUHA plánuje pokračovať v rozvoji medzinárodnej spolupráce a podeliť sa s 
medzinárodnou komunitou univerzitného hokeja o svoje know-how získaného 
vďaka 8 ročnej histórii organizácie pravidelnej univerzitnej hokejovej ligy. EUHA 
prikladá dôraz na pokračovanie plodnej dlhoročnej spolupráce s Ruskou štu-
dentskou hokejovou ligou (RSHL), Americkou univerzitnou hokejovou asociá-
ciou (ACHA), s univerzitnými tímami z iných krajín Európskej Únie mimo krajín 
participujúcich v EUHL, ako aj so samotnou Európskou Komisiou. 

Cieľom tejto spolupráce je nielen výmena skúseností, ale aj budovanie Európ-
skej identity a posilnenie športovej celosvetovej diplomacie, ktorá je v týchto 
ťažkých časoch čoraz dôležitejšia a opodstatnenejšia.

Športová diplomacia a možnosť stať sa súčasťou medzinárodnej univerzitnej 
hokejovou komunity je ďalším motivačným faktorom pre mnohých študen-
tov-športovcov v rámci ich duálnej kariéry.

CIEĽ 4: POKRAČOVAŤ V ROZVOJI V OBLASTI  
MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
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Medzinárodná spolupráca a športová súťaživosť  medzi univerzitami pomáha 
nielen pozdvihovať alebo propagovať ich mená ale taktiež otvára ďalšie mož-
nosti vo vede, výskume a nadviazania spolupráce medzi nimi samotnými.

EUHA naďalej plánuje rozvíjať a udržiavať medzinárodné partnerstvá formou 
organizácie a účasti na medzinárodných turnajoch, stretnutiach a konferen-
ciách, ako aj medzinárodnú spoluprácu vo forme výmen študentov, trénerov, 
rozhodcov, a iných zainteresovaných osôb v univerzitnom hokeji.  Zabezpečenie 
implementácie tohoto cieľa je predmetom dostatočného systematického finan-
covania EUHA a EUHL.

Tento plán bol pripravený za účelom diskusie s politickými orgánmi SR, konkrét-
ne s Ministerstvom Školstva a Športu SR, ktoré hrá na Slovensku hlavnú úlohu 
pri definícii a implementácii duálnej kariéry športovcov-študentov a bez ktorého 
podpory projekt EUHL nebude schopný pokračovať. 
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Tento plán bol pripravený za účelom diskusie s politickými orgánmi SR, konkrét-
ne s Ministerstvom Školstva a Športu SR, ktoré hrá na Slovensku hlavnú úlohu 
pri definícii a implementácii duálnej kariéry študentov – športovcov.

Pre schválenie Strategického plánu 2021 – 2026 a získania podpory zo strany 
Ministerstva Školstva a Športu SR je v prílohe vypracovaný konkrétnejší pracov-
ný plán (tzv. „Work Plan“) a jemu prislúchajúci finančný rozpočet.

ZÁVER
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CONTACT 
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Považská 35, Trenčín 911 01, Slovakia
web: www.euhl.eu 
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