CIEĽ EUHL"

EURÓPSKA UNIVERZITNÁ HOKEJOVÁ LIGA
EUHL vznikala dva roky a riadi ju EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia).
Liga je založená na amatérskej báze čo znamená, že hráči, ktorí nastupujú za
jednotlivé univerzity nemôžu prijímať platy a dary, ktoré vyplývajú z ich hokejových
činností. Nemajú zmluvu so žiadnym profesionálnym tímom a rovnako tak hráč
nedisponuje viazanosťou o zastupovaní hokejovým agentom.*
Univerzity, ktoré majú záujem byť súčasťou ambiciózneho projektu musia v prvom
rade chcieť hrať s ich vlastnou podporou, keďže je potrebné financovať tréningy
univerzitného tímu. Ostatné náklady zastrešuje EUHA. *

*

“S Jarom Strakom sme dali hlavy dokopy, začali obchádzať univerzity a zistili sme, že
sú tejto myšlienke naklonené. U nás sa veľa hráčov nedostane do prvoligových či
extraligových mužstiev, po maturite viacerí nádejní mladí hráči s hokejom končia.
Chceli by sme im podať v tomto pomocnú ruku, aby mohli skĺbiť hokej so
štúdiom.“ podpredseda EUHA Ľubomír Sekeráš.*

*

Projekt vznikal s myšlienkou expanzie po celej Európe, pričom cieľom je vytvoriť
štyri divízie za účelom šetrenia financií a času.

VÝCHODNÁ"

ZÁPADNÁ"

SEVERNÁ"

JUŽNÁ"

Slovensko*
Česko*
Maďarsko*
Rakúsko

Nemecko I*
Francúzsko*
Belgicko*
Holandsko

Švédsko*
Fínsko*
Nórsko*
Dánsko

Nemecko II*
Rakúsko II*
Švajčiarsko*
Slovinsko

Cieľom EUHL je vytvoriť
medzistupeň medzi juniorským
a profesionálnym hokejom.
Doteraz hráč, ktorý skončil
juniorskú súťaž a nepresadil sa
m e d z i p r o f e s i o n á l m i , n a p r.
v najvyššej domácej súťaži, bol
nútený ukončiť kariéru.
V súčasnosti disponujú hráči
ďalšou možnosťou, ktorou je
štúdium na vysokej škole alebo
univerzite, ktorá im umožní aj
naďalej venovať sa aktívne hokeju.

Realizačný tím"
M g r. L u k á š O p á t h ( i n e r n ý
doktorand FF UMB, aktívny tréner
v HC’05 BB) / hlavný tréner;
komunikačná osoba UNI - klub;
realizácia sponzoringu."
Mgr. Rastislav Paľov (inerný
doktorand FF UMB, aktívny tréner
v HC’05 BB) / asistent trénera;
hráč."
Ing. Milan Kyseľ (absolvent EF
UMB, organizátor medzifakultných
zápasov v hokeji, zakladateľ
BuddySport o.z.) / organizácia
zápasov; web; manažment tímu;
realizácia sponzoringu."
Bc. Lukáš Plešavský (študent FF
UMB) / kapitán družstva!
Martin Indrych (študent FF UMB)

Kapacita UMB"
Hráči / 40+ profi (registrovaných v
*UMB tím // turnaj univerzít // BA - nov 2013

VÝCHODISKOVÁ
SITUÁCIA

Banská Bystrica patrí jednoznačne medzi hokejové mestá.
Vyrastajú tu talenty, ktoré sa dokážu presadiť aj vo svete. Je tu
mnoho hokejových amatérov a divákov. Sama UMB disponuje
desiatkami študentov, ktorí majú hokejovú minulosť. Podmienky
na rozvoj hokeja na univerzite s príchodom EUHL nikdy neboli
lepšie.

Náklady na zápasy
sú financované z
rozpočtu EUHL.

Priestor na tréningy
poskytne bezodplatne
mesto BB.

Desiatky hráčov
prejavili záujem
reprezentovať UMB.

ligách) hráčov prihlásených do
výberu UMB na turnaj univerzít v
BA (november 2013). 50+
amatérov hrajúcich každoročne
turnaj fakúlt v BB.*

Zápas - diváci / Každoročne sa
zvyšujúca divácka účasť na
medzifakultných zápasoch v BB. V
roku 2010 - 310 divákov. Posledný
zápas (2013) 717 divákov.

Požiadavky na hráčov"
vek od 17 do 30 rokov (vrátane)*

Univerzity a VŠ zapojené v prvom ročníku: University of Tomas Bata Zlin, Czech
Republic; Charles University Prague, Czech Republic; Slovak University of Technology
in Bratislava, Slovakia; PanEuropean University Bratislava, Slovakia; Vysoká škola
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave; City University of Seatlle
Trencin, Slovakia. Ďalšie univerzity pre sezónu 2014/2015: University of Constantine
Philosopher Nitra, Slovakia; Vienna University, Austria; Ekonom University in Prague,
Czech Republic; Czech Technical University Prague, Czech Republic; Comenius
University Bratislava, Slovakia; University in Brno, Czech Republic.

študent denného, externého
príp. on-line štúdia na UNI
alebo VŠ / absolvent max 1 rok
po ukončení štúdia*
vykazujúce postačujúce
študijné výsledky*
neviazanosť profi kontraktom

