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v 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 
 

v Naša činnosť v roku 2021 : 
 

ü organizácia Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) základnej časti, play-off 
a odovzdávanie Sekeras Trophy a jej materiálno technické zabezpečenie,  
 

ü realizácia odborných seminárov ku organizovaniu EUHL a rozvoju športu na Slovensku, ktorá 
bola organizovaná prostredníctvom (ONLINE) 
 

ü realizácia sústredení hráčov EUHL,  
 

ü podporenie členskej základne, jej rozširovanie a podnecovanie mládeže k zapojeniu sa do 
činnosti a rozvíjania o. z. s mladými a pre mladých,  

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 správa webovej stránky s cieľom informovať o činnosti o. z., správa facebookového profilu, 
instagramového a twitterového účtu, 

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., ktorá bola organizovaná prostredníctvom (ONLINE) 
 

ü získavanie kontaktov s cieľom rozšírenia EUHL, rokovania a predpríprava pre vznik nových 
asociácii, nových tímoch  v davších krajinách EU  
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ü organizačná predpríprava a plánovanie World Cup of University Hockey „WCoUH 2022“ za 
účasti 8 krajín: USA, Kanada, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Česka Republika , Švédsko a 
Rusko 
 

ü definovanie stratégie finančného fungovania o. z., hľadanie možností získavania  
získania financií na ich realizáciu.  
 

ü promo EUHL –informovanie  odbornej verejnosti ako aj širokej verejnosti o aktivitách o.z, 
komunikácia s médiám, 
 

ü v  rámci riadenia a fungovania o.z. bolo zvolané riadne Valné zhromaždenie, zasadala revízna 
komisia a dvakrát bolo zvolané zasadnutie predsedníctva 
 

ü 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 
 
 

Partnerské Asociácie 
 

Slovenska Univerzitná Hokejová Asociácia „SUHA“ 
Asociace Českého Univerzitního Hokeje „ACUH“ 
Polska Univerzitná Hokejova Asociacia „PUHA“ 
Lotyšské Študentské Hokejové Združenie „LSHA“ 
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v Prihlásení účastníci EUHL v sezóne 2021/2022 - v kalendárnom roku 2021 
 

1. ! UHT SABERS OSWIECIM – Cavalry Captain Witold Pilecki State University of Małopolska in Oświęcim, 
Poland 

2. ! OPOLE HK – Opole University of Technology, Poland 
3. " SAPIENTIA U23 – University Sapientia / Asociatia Club Sportiv Sapientia U23, Csíkszereda, Romania  
4. # GLADIATORS TRENCIN Alexander Dubček University of Trenčín / Vysoká škola manažmentu / City 

University of Seattle , Slovakia 
5. # UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA – Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia 
6. # PHILOSOPHERS NITRA – Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia 
7. # HC UNIZA ZILINA – University of Zilina, Slovakia 
8. $ UK PRAHA – Charles University in Prague, Czech Republic  
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v Naši strategický partneri                   

 
 
                          

 
v Naše projekty a aktivity 

 
V roku 2021 sa nám podarilo získať podporu na naše aktivity prostredníctvom súkromným 
darom a dobrovoľníctvom členov EUHA. Veľká vďaka patrí univerzitám, sponzorom, ktorí 
významnou časťou prispeli k realizácii a pokračovaní v EUHL, ďalej Ministerstvu Školstva, Vedy, 
Výskumu a Športu Slovenskej Republiky, ktorá podporila Slovenskú Univerzitnú Hokejovú 
Asociáciu a jej tímy a na koniec všetkým 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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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. EUHA za rok 2021: 
 
EUHA o. z. vedie jednoduché účtovníctvo a 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 31.12.2021 o. z. uvádza finančné výsledky za rok 2021:  
 
EUHA o.z. za rok 2021: 
 
Príjmy 2021 
- z organizovania podujatí = 11 940 € 
Príjmy spolu v roku 2021 = 11 940 € 

 
Výdavky 2021 
- zásoby = 1 070,77 € 
- služby = 3 241,42 € 
- splátky úverov a pôžičiek = 7 008,04 € 

Výdavky spolu v roku 2020 = 11 320,05 € 
 
Rozdiel príjmov a výdavkov = + 619,95 € 
 
 

v Naša vízia do roku 2022 
 
V roku 2022 stojí pred nami viacero výziev.  Kvôli pandemickej situácii COVID 19 a prerušenej 
sezóne bolo veľkým úspechom dokončenie sezóny 2021/2022. Naším cieľom je opätovne 
pokračovať v tomto unikátnom projekte duálnej kariéry študentov športovcov v EUHL. Chceme 
osloviť partnerov, sponzorov, ktorí by nám pomohli aby bola liga mohla opätovne pokračovať, 
byť kvalitnejšia a viac sa dostala do povedomia širokej verejnosti. Plánujeme pokračovať 
v podávaní projektov, prostredníctvom prevencie kriminality, MŠVVaŠ, Ministerstva vnútra. 
Chceme naplniť náš hlavný cieľ a myšlienku expanzie po celej Európe, pričom cieľom je 
prostredníctvom spolupráce pri zakladaní národných univerzitných asociácií (Poľsko, Švédsko) 
pomôcť vytvoriť štyri divízie za účelom otvorenia širších možností získavania finančných 
prostriedkov z národných zdrojov – Východná (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, 
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Rakúsko), Západná (Nemecko I, Francúzsko, Belgicko, Holandsko), Severná (Švédsko, Fínsko, 
Nórsko, Dánsko) Južná (Nemecko II, Rakúsko II, Švajčiarsko, Slovinsko). 
 
V pláne je organizácia medzinárodných turnajoch univerzitného hokeja v rámci EUHL a pokúiť 
sa zorganizovať World Cup of University Hockey za účasti 8 krajín: USA, Canada, Slovensko, 
Poľsko, Rumunsko, Česka Republika , Švédsko a Rusko 
 
Organizovať  konferencie v prípade pretrvávajúcich pandemických obmedzení ich robiť 
prostredníctvom online a snažiť sa o opätovnú organizáciu  úspešného projektu, ktorý je ojedinelý 
v Európskej Únii zameraný na pravidelnú univerzitnú súťaž EUHL duálnej kariéry študentov 
športovcov. Naďalej komunikovať a informovať univerzitne tímy prostredníctvo 
videokonferencii alebo osobných stretnutí o ďalších plánoch a víziách asociácie. 
 
PLÁN NA r. 2022 
 
- Január – Marec 2022 – dokončenie základnej časti 2021/2022 EUHL  
- Marec 2022 – Apríl 2022 – Play-off aktuálnej sezóny alebo medzinárodný turnaj  
- Máj 2022 slávnostné vyhodnotenie sezóny, hráčov,  
- Jún 2022 – príprava, aktualizácia a podpisovanie dokumentov pre vstup do EUHL, 
- September 2022 – Tlačová konferencia k sezóne 2022/23, konferencia univerzitných tímov 

pred sezónou, 
- August, September 2022 – zabezpečenie materiálno, technické a IT služieb pre ďalší súťažný 

ročník EUHL  
- Október 2022 – otvorenie sezóny EUHL 2022/23, 
- November 2022 – organizačné zabezpečenie aktuálnej sezóny EUHL, 
- December 2022 -  konferencia univerzitných tímov počas sezóny 
 
 
Trenčín, jún 2022 
 
 

     
            Jaroslav Straka 

                   Prezident EUHA 
 


