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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 2019 : 

 

✓ 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 ERASMUS+ „Duálna kariéra študentov - športovcov“ 

a organizovanie medzinárodných konferencií, po Európe http://students-

athletes.eu  

 

✓ 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,  

✓ získavanie darcov a filantropov potrebných pre realizáciu projektových 

zámerov, ich oslovovanie, vytváranie spolupráce,  

http://students-athletes.eu/
http://students-athletes.eu/
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✓ 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 

 

✓ organizovanie hokejových turnajov s medzinárodnou účasťou. 

 

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 - v kalendárnom roku 2019 

 

 

 

 

 

 

 

- Celkový počet zápasov EUHL cez 129 základná časť, Play-off 

- Krajiny pôsobiace v EUHL: Slovensko, Česká Republika, Maďarsko, 

Švédsko, 

 

Sezóna 2018/2019 bola úspešne ukončená v apríli 2019 a víťazom sa stal klub UMB Banská 

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

 

 

         

VÝCHODNÁ DIVÍZIA SEVERNÁ DIVÍZIA 
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Ocenenia EUHL, EUHA -  2018/2019 

 

https://www.euhl.eu/euhl-ocenila-najlepsich-v-sezone-201819/  

 

 

All stars EUHL 

 

Nor Tichon – Masaryk Brno 

David Sem -   Engineers Prague 

Tomáš Staňo - Gladiators Trenčín 

Jozef Huňa - Gladiators Trenčín 

Martin Matějček  - UK Praha 

Jakub Tatár - UMB Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euhl.eu/euhl-ocenila-najlepsich-v-sezone-201819/
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Najlepší tréner EUHL 

Branislav Jánoš -  Gladiators Trenčín 

 

Najproduktívnejší hráč EUHL 

Matúš Trenčan – Gladiators Trenčín. 

 

Najužitočnejší hráč Play-off EUHL  

Aleš Příhoda - Engineers Prague 

 

Najlepší manažér EUHL 

Tomáš Šille – Hokiklub Budapest 

 

Cena za vývoj EUHL 

Šimon Vincze – Diplomats Pressburg 

Michaela Přihonská – UK Praha 

Peter Bustin – HC Masaryk Brno 

 

Cena pre najlepšiu podporu univerzitného tímu 

Roman Moravec - Gladiators Trenčín 
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Kategórie pre individuálne ocenenia spoznali svojich víťazov, ale keďže hokej je 

kolektívny šport, najväčšiu hodnotu má práve  kolektívny úspech.  UMB Hockey 

Teamu Banská Bystrica sa ešte v apríli podarilo obhájiť Sekeráš Trophy, a tak 

najbližšie mesiace sa bude môcť hrdo pýšiť „nálepkou“ aktuálneho majstra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Naši strategický partneri 
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❖ Naše projekty a aktivity 

 

V roku 2019 sa nám podarilo získať podporu na naše aktivity prostredníctvom 

dotácie zo ŠR na projekt prevencie kriminality a projektu Erazmus +.  Z projektu 

Prevencia kriminality boli použité prostriedky na zabezpečenie organizácie 

EUHL. Taktiež bol úspešne predložený  a realizovaný projekt cez Erasmus +, 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 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. 
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1.  Osem konferencii (Transnational Project Meetings ERASMUS+) v piatich 

krajinách Európskej Únie (Estonsko, Švédsko, Polsko, Česká Republika, 

Slovensko) 
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2. Úspešné ukončenie projektu Erasmus+ s pozitívnym ohodnotením projektu 

3. Publikácie o duálnej kariére študentov  https://www.euhl.eu/euhl-3/dual-

career/  

4. Spoluorganizovať Baltic Student Hockey Cup in St. Petersburg (Russia) za 

účasti 4 krajín 

V dňoch 27 až 30 Augusta 2019 sa v Petrohrade uskutočnil prvý ročník Baltského 

študentského hokejového pohára, ktorý bol organizovaný Ruskou študentskou 

hokejovou asociáciou s podporou Ministerstva športu Ruskej federácie ako aj 

Ruskou hokejovou federáciou. Turnaja sa zúčastnili Petrohradský študentský 

výber, Lotyšský univerzitný výber, študentský tím Tallin Kings z Estónska a 

univerzitný hokejový tím Univerzity Pardubice z Českej Republiky. 

 

 

https://www.euhl.eu/euhl-3/dual-career/
https://www.euhl.eu/euhl-3/dual-career/
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5. Spoluorganizovať Medzinárodnú konferenciu „Úloha univerzitného hokeja v 

oblasti medzinárodného športu a vzdelávacích výmen“ v ruskom Petrohrade.  

 

Hlavným cieľom konferencie a možných bilaterálnych stretnutí medzi 

univerzitami je vypracovať spoločné postupy k otázkam súvisiacim s realizáciou 

výmenných medzinárodných programov pre študentov-hokejistov ako aj ich 

spolužiakov a profesorov.  

 

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia z viac ako 10 vysokých škôl a študentských 

hokejových asociácií z Ruska, USA, Českej republiky, Slovenska, Estónska a 

Lotyšska. Prezentáciami a otvorenou diskusiou sa identifikovali oblasti pre 

spoluprácu nielen v poli univerzitného hokeja ale aj výmeny učebných metód, 

odborných výmen a synergií rôznych technologických fakúlt. 

 

Baltský študentský hokejový pohár je projekt, ktorého cieľom je rozvíjať a 

popularizovať medzinárodné vzťahy v rámci študentského hokeja. Od turnaja 

ako aj od konferencie sa v buducnosti bude očakáva vytvorenie nových 

príležitosti (tzv. “positive snow-ball effect) pre študentov, športovcov ako aj pre 

profesorov a technických špecialistov zamestnaných vysokými školami 

umožňujúcimi duálnu kariéru nielen v športe a vzdelaní. 
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6. Spoluorganizovať medzinárodný turnaj STUDENT HOCKEY CHALLENGE 

Barnaul, Rusko 

 

Video: https://youtu.be/-D-KEXmMO7E  

 

Turnaja sa zúčastnilo osem tímov: UK 

PRAHA - Univerzita Karlova (Česká 

republika, Praha), ACHA Team of 

American University Hockey League 

(USA), UMB - MATEJ BEL UNIVERSITY 

(Slovakia, Banska Bystrica), PGAFKSiT 

Volga State Academy of Physical Kultúra, 

šport a cestovný ruch (Rusko), Kazaň), 

Štátna univerzita v Nižnom Novgorode 

Štátna univerzita v Nižnom Novgorode 

pomenovaná po NI Lobačevskij (Rusko, 

Nižný Novgorod), „Power“ Štátna 

univerzita v Tambove. G.R. Derzhavina 

(Rusko, Tambov), „Polytechnická“ Štátna 

univerzita na juhu Uralu (Rusko, 

Čeľabinsk), tím „Dynamo-Altai-student“ 

univerzít na Altajskom území (Rusko, 

Barnaul). 

 

 

 

 

https://youtu.be/-D-KEXmMO7E
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7. Súhrn činnosti  v roku 2019ktoré sa ďalej realizovalo:  

 

• http://www.euhl.eu/2019/01/ 

• http://www.euhl.eu/2019/02/ 

• http://www.euhl.eu/2019/03/ 

• http://www.euhl.eu/2019/04/ 

• http://www.euhl.eu/2019/05/ 

• http://www.euhl.eu/2019/07/ 

• http://www.euhl.eu/2019/08/ 

• http://www.euhl.eu/2019/09/ 

• http://www.euhl.eu/2019/10/ 

• http://www.euhl.eu/2019/11/ 

• http://www.euhl.eu/2019/12/ 

 

 

 

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. 

 

 

 

http://www.euhl.eu/2019/01/
http://www.euhl.eu/2019/02/
http://www.euhl.eu/2019/03/
http://www.euhl.eu/2019/04/
http://www.euhl.eu/2019/05/
http://www.euhl.eu/2019/07/
http://www.euhl.eu/2019/08/
http://www.euhl.eu/2019/09/
http://www.euhl.eu/2019/10/
http://www.euhl.eu/2019/11/
http://www.euhl.eu/2019/12/
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❖ Finančné vyúčtovanie o.z. EUHA za rok 2019 

 

EUHA o. z. vedie podvojné účtovníctvo a v roku 2019 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 

31.12.2019 o. z. uvádza finančné výsledky za rok 2019:  

 

EUHA o.z. za rok 2019: 

 

Príjmy 

- osobitné výnosy 7115 € 

- tržby za tovar 2730,13 € 

- členské príspevky 990 € 

- príspevky z asignácie 2% 229,62 € 

- dotácie 120131 € 

= príjmy v roku 2019 spolu = 131 195,75 € 

 

Výdavky 

- materiál 1448,75 € 

- cestovné 11445,83 € 

- ostatné služby (prenájom, preprava klubov, notárske, právne, účtovné) 117671,87€ 

- osobitné náklady (reklamné, ubytovanie, strava) 22478,96 € 

- iné náklady 117 € 

 

= výdavky spolu v roku 2019 = 153 162,41 € 
 

 

❖ Naša vízia do roku 2020 

 

V roku 2020 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 zdrojov – Východná (Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, 
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