VÝROČNÁ SPRÁVA
občianskeho združenia za rok 2021
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v Kto sme a čo robíme?
Slovenská univerzitná hokejová asociácia
Hlavným cieľom združenia je najmä:
-

rozvoj, podpora a propagácia ľadového hokeja, ako aj ďalších športov pre
absolventov denného štúdia vysokých škôl a univerzít na území Slovenskej
republiky,

-

rozvoj, podpora a propagácia duálneho vzdelávania a duálnej kariéry,

-

organizácia súťaži, akcií, zápasov, seminárov a iných podujatí v súlade s cieľmi
združenia,

-

vytváranie podmienok pre spoluprácu subjektov vykonávajúcich svoju činnosť
v oblasti vysokého školstva a športu,

-

rozvoj, podpora a propagácia športových a edukačných aktivít mládeže a aktivít
smerujúcich k potlačeniu negatívnych spoločenských javov ako užívanie drog,
alkoholizmus a pod.,

-

zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti v oblasti športu, telesnej kultúry,

-

podpora a rozvoj vzdelávania a pedagogického procesu členov združenia a osôb, voči
ktorým bude združenie vykonávať svoju činnosť,

-

činnosti smerujúce k prekonávaniu medzikultúrnych, informačných, komunikačných
bariér,

-

spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie
a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít
obdobného zamerania,

-

Združenie sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov,
zabezpečuje podmienky pre výkon ich športovej a vzdelávacej aktivity a poskytuje
im odbornú a poradenskú službu.

-

Na naplnenie cieľov bude združenie v rámci svojej činnosti prijímať, implementovať
a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti
manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym
javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí.

v

Naša činnosť v roku 2021 :
ü Účasť Slovenských univerzitných tímov v Európskej univerzitnej hokejovej lige
(EUHL) a spoločné odovzdávanie „Pohára SRVŠ“ so Študentskou radou vysokých škôl
ü Účasť na online odborných seminárov ku organizovaniu EUHL a rozvoju športu na
Slovensku,
ü podporenie členskej základne, jej rozširovanie a podnecovanie mládeže k zapojeniu sa
do činnosti a rozvíjania o. z. s mladými a pre mladých,
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ü snaha zapojiť čo najviac mladých dobrovoľníkov do aktivít a projektov o. z. s
vytvorením priestoru pre realizovanie nápadov a myšlienok, podpora sebarealizácie,
ü získavanie darcov a filantropov potrebných pre realizáciu projektových zámerov, ich
oslovovanie, vytváranie spolupráce,
ü fundraisingová činnosť o. z. smerujúca k podpore činnosti a aktivít, využívanie
dostupných foriem a metód fundraisingu na trhu,
ü charitatívna činnosť s podporou klubov EUHL,
ü vzdelávanie ľudí v o. z. dostupnými a možnými formami s minimálnym finančným
zaťažením pre jednotlivcov i o. z.,
ü získavanie kontaktov s cieľom rozšírenia univerzitných tímov na Slovensku,
ü definovanie stratégie finančného fungovania o. z., hľadanie možností získavania
financií na ich realizáciu.
ü promo EUHL – informovanie odbornej verejnosti ako aj širokej verejnosti
o aktivitách a komunikácia s médiami,
ü v rámci riadenia a fungovania o.z. bolo zvolané zasadnutie predsedníctva a prijatie
nových členov
ü účasť na hokejových turnajov s medzinárodnou účasťou.

Rada Združenia SUHA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ľubomír Sekeráš
Jaroslav Straka
JUDr. Pavol Heger
HC UNIZA o.z., sídlo: M. Šinského 936/11, 010 07 Žilina - Bytčica, IČO: 52489159, (v
zastúpení Alexander Gašparovič)
Hokejovy klub UMB o.z., sídlo: Trieda SNP 1696/62, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
50879391 (v zastúpení Ing. Milan Kysel a Lukáš Opáth)
Philosophers Nitra o.z., sídlo: Bazovského 417/16, 949 11 Nitra – Klokočina, IČO:
51068125 (v zastúpení Martin Uhnák)
Gladiators TNUAD Trenčín n.o., sídlo: 913 22 Trenčianske Jastrabie 56, IČO: 53939042
(v zastúpení Lukáš Fryvaldský)

Predsedníctvo SUHA
Ľubomír Sekeráš - prezident
Jaroslav Straka – viceprezident
JUDr. Pavol Heger - sekretár
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v Prihlásení účastníci EUHL v sezóne 2021/2022 - v kalendárnom roku 2021

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

! UHT SABERS OSWIECIM – Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Małopolska in Oświęcim,
Poland
! OPOLE HK – Opole University of Technology, Poland
" SAPIENTIA U23 – University Sapientia / Asociatia Club Sportiv Sapientia U23, Csíkszereda, Romania
# GLADIATORS TRENCIN Alexander Dubček University of Trenčín / Vysoká škola manažmentu / City
University of Seattle , Slovakia
# UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA – Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia
# PHILOSOPHERS NITRA – Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
# HC UNIZA ZILINA – University of Zilina, Slovakia
$ UK PRAHA – Charles University in Prague, Czech Republic

v Naši strategický partneri
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v Naše projekty a aktivity
V roku 2021 sa nám podarilo získať podporu na naše aktivity prostredníctvom súkromným
darom a dobrovoľníctvom členov EUHA/ SUHA. Veľká vďaka patrí Ministerstvu Školstva,
Vedy, Výskumu a Športu Slovenskej Republiky, Univerzitám a ich Univerzitným tímom,
sponzorom, partnerom a SZĽH ktorí významnou časťou prispeli k realizácii a pokračovaní
EUHL.
V rámci aktivít SUHA a jej propagácie výrazným dielom prispeli aj niektoré kluby. Nielen
propagačnými aktivitami ale aj charitatívnymi aktivitami prispeli k celospoločenskej
akceptácii a zviditeľneniu EUHL.
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Súhrn činnosti v roku 2021, ktoré sa ďalej realizovali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://www.euhl.eu/2021/01/
https://www.euhl.eu/2021/02/
https://www.euhl.eu/2021/04/
https://www.euhl.eu/2021/05/
https://www.euhl.eu/2021/06/
https://www.euhl.eu/2021/09/
https://www.euhl.eu/2021/10/
https://www.euhl.eu/2021/11/
https://www.euhl.eu/2021/12/

v Finančné vyúčtovanie o.z. SUHA za rok 2021
SUHA o. z. vedie jednoduché účtovníctvo a v roku 2021 zamestnávalo internou formou
dvoch zamestnancov na dohody o vykonávaní práce. 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. Značná činnosť bola poskytovaná aj prostredníctvom služieb právnych
subjektov alebo fyzických osôb. Po vykonaní účtovnej závierky za rok 2021 ku dňu
07.06.2022 o. z. uvádza SUHA finančné výsledky za rok 2021:
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SUHA o.z. za rok 2021:
PRÍJMY 2021:
- dotácie, projekty =
- pôžičky, úvery =
SPOLU

100 000,00 €
7 000,00 €
107 000,00 €

VÝDAVKY 2021:
- služby =
- mzdy, odvody =
- príspevky klubom =
- cestovné výdavky =
SPOLU

36 983,00 €
927,84 €
80 000,00 €
1 619,19 €
119 530,03 €

Celkový majetok o.z. k 31.12.2021 činí sumu vo výške + 9,46 €, z čoho je hotovosť na
pokladni vo výške 9,30 € a 0,16 € na bankovom účte. Záväzok voči iným subjektom je v
sume 100 €, čo je zatiaľ neuhradená bezúročná pôžička veriteľovi poskytnutá v roku 2021,
ostatné boli splatené.
Rozdiel príjmov a výdavkov v roku 2021 = - 12 530,03 €
v Naša vízia do roku 2022
V roku 2022 stojí pred nami viacero výziev. Kvôli pandemickej situácii COVID 19 a viackrát
prerušovanej sezóne 2021/2022 je opätovne pokračovanie v EUHL. Snažiť sa o opätovnú
zapojenie do úspešného projektu, ktorý je ojedinelý v Európskej Únii zameraný na pravidelnú
univerzitnú súťaž (EUHL) duálnej kariéry študentov športovcov. Radi by sme vytvorili nový
univerzitný tím a prijali nových členov asociácie. Osloviť Ministerstvo Školstva, Vedy, Výskumu
a Športu Slovenskej Republiky so žiadosťou o opätovnú podporu pre Slovenské tímy aby mohli
mať kvalitnejšie zázemie a podporu pre študentov športovcov. Chceme pokračovať v podávaní
projektov, prostredníctvom vypísaných výziev Ministerstiev Slovenskej republiky a veríme
v prehĺbenie spolupráce so Slovenským Zväzom Ľadového Hokeja. Naďalej komunikovať
a informovať univerzitne tímy prostredníctvo videokonferencií alebo osobných stretnutí
o ďalších plánoch a víziách asociácie.

Trenčín, jún 2022

Ľubomír Sekeráš
prezident SUHA
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