
PRVÝ ROK
 



MYŠLIENKA PROJEKTU

HLAVnÝ CIEĽ 
 

Hlavnou myšlienkou Philosophers Nitra je poskytnúť mladým hráčom fúziu vzdelávania a
hokeja. Úzka spolupráca s dvomi univerzitami v severnej amerike je pre nás zdrojom
motivácie a čerpania overeného know-how. Práve v severnej amerike je o vzdelaných

športovcov obrovský záujem. Chceme vychovávať ľudí ktorí po ukončení projektu
vysoškolským diplomom budú žiadaní na obchodnom trhu. 

Konkurencieschopní, sebavedomí, zodpovední a mentálne silní čeliť zložitým situáciam.
 

Prvoradým cieľom projektu je
vzdelávanie v oblastiach o

ktoré hráči stoja. V tíme
máme dovedna 14 odborov

ktoré študujú. Od štúdia
telovýchovy, cez obchod a
marketing až po riadenie
výroby v systémoch.  Na

hráčov apelujeme aby si svoje
školské povinnosti plnili
zodpovedne a príkladne.

ŠTÚDIUM
Kvalitný tréningový proces,

zodpovednosť, disciplína,
tvrdá práca a spolupatričnosť.

To sú základné vlastnosti
ktorými sa ako tím chceme

prezentovať v Európskej lige. 
 Práve tie nám v prvom

ročníku pôsobenia priniesli
úspech v podobe

nedokončeného semifinále a
budeme sa ich držať ďalej. 

HOKEJ
Študentov zapájame do

sprievodných akcii projektu.
Hlavne v oblasti marketingu,

organizácie podujatí, či
sprievodnom programe

domácich zápasov. V blízkej
budúcnosti je v pláne zapojiť
prax katedry telovýchovy v

podobe kondičných trénerov
či masérov pre tím

Philosophers.

PRAX
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"Trend, ktorým sa hokej na
Slovensku uberá, prináša rok čo
rok viac chalanov do ligy EUHL,
čím jej úroveň narastá. Bohužial
s profi hokejom to bude asi už

len horšie, čo znamená ze
univerzitná liga pôjde hore.
Chalani uz prestávaju snívať

extraligové sny a skôr sa
orientujú na reálny život, v

ktorom hrá vzdelanie významnú
rolu. Nitra s viac ako 12000

študentmi a veľkou hokejovou
tradíciou je ideálne miesto pre

tento projekt."
 

 

Mgr.Dávid Arvay
Člen all-star tímu EUHL 2020

absolvent finančného manažmentu 



CIEĽ SPLNENÝ

Hoci vždy to môže byť lepšie. 

Prvým rokom sme sa dostali do
povedomia študentskej obce aj
širšej verejnosti. Vytvorili zdravý
základ pre budúci rast projektu v
podobe zázemia na univerzite a po
športovej stránke na prebojovali cez
Budapešť až do seminfinále, kde nás
zachytilo náhle ukončenie sezóny
spôsobené pandémiou.

EUHL bola založená v roku 2013 a
riadi ju EUHA (Európska univerzitná
hokejová asociácia). Liga je založená
na amatérskom princípe, čo
znamená, že hráči zastupujúci
vysoké školy a univerzity nie sú
schopní prijať žiadne dary alebo
platy za svoje hokejové úsilie.

Liga je pod záštitou ministerstva
vnútra SR, Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR. 
Je programom Európskej Únie a
ponúka možnosti Erasmu a
partnerstiev.
Má podpísané memorandá s ligami
ACHA (USA) a SKHL (Rusko).

Po prvom roku si môžme povedať že
sme toho s pokorou a cieľavedomosťou
ústali dosť. 

Týmto bulletínom by sme Vám radi
priblížili našu víziu, ciele, predstavili
samotný projekt Philosophers a
poďakovali tým, ktorí za nami od
začiatku stáli. 

CIEĽOM PROJEKTU JE

VÝCHOVA VZDELANÝCH

A ZODPOVEDNÝCH ĽUDÍ

 

Hráči Európskej Univerzitnej Hokejovej
Ligy musia spĺňať študentský štatút.
Philosophers Nitra tvoria hráči
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
a Slovenskej Poľnohospodárskej
Univerzity. 

Cieľom procesu je výchova vzdelaných a
zodpovedných ľuďí. Takých, ktorí po
absolvovaní vysokej školy budú lídri v
svojich pracovných odvetiach. A práve
tieto vlastnosti sa snažíme rozvíjať
prostredníctvom tréningového a
študijného procesu. 

V sezóne sme prešli  horším aj lepším
obdobím.
Zo začiatku ročníka sme nemali vlastnú
kabínu, hráči si po večerných tréningoch
nosili spotené veci na internáty či
domov. Boli tréningy kedy sa pre nás
uvolnila ľadová plocha až v nočných
hodinách. 
Napriek tomu, klobúk dole pred hráčmi a
realizačným tímom, že projekt vydržal.

Štruktúra nášho tímu pozostáva z
bývalých či súčastných študentov
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a
Slovenskej Poľnohospodárskej
Univerzity. Športovú, organizačnú a
manažérsku stránku má na starosti tím 
 bývalých študentov a hráčov ľadového
hokeja s niekoľko ročnými skúsenosťami
s medzinárodného hokeja. 

Do projektu zapájame viaceré katedry
Univerzity Konštantína Filozofa. Katedra
masmediálnej komunikácie a reklamy
podporuje informovanosť študentskej
obce o dianí v tíme prostredníctvom
sociálnych sietí a webovej stránky.
Mediálne centrum filozofickej falkuty
UKF sprostredkováva propagačné videá a
reportáže zo zápasov. Katedra hudby sa
stará o sprievodný program počas
domácich zápasov v Nitra Aréne a
študentký parlament UKF pomáha pri
organizácii zápasov.

M A R K E T I N G

Š T U D I J N É  P O V I N N O S T I

H R Á Č I

Foto: Po historicky prvom víťazstve Philosophers nad Zlínskou Univerzitou Tomáša Baťu.

EURÓPSKA
UNIVERZITNÁ
HOKEJOVÁ LIGA

Hlavným cieľom EUHL je vybudovať
most medzi juniorskym a
profesionálnym hokejom s pridanou
hodnotou. 
Vysokoškolským vzdelaním. 

ORGANIZÁCIA 
A SYSTÉM



P O V E D A L I  O  N Á S . . .

ĽUBOMÍR SEKERÁŠ

 

Zakladateľ EUHL a EUHA,
reprezentant SR, ex-NHL hráč

PROF.  RNDR.  LIBOR VOZÁR,  CSC.

 

Rektor Univerzity Konštantína Filozofa

BORIS VALÁBIK TOMÁŠ TATÁR JOZEF STUMPEL
Montreal CanadiensHokejový expert, ex NHL hráč Poslanec mesta Nitra, ex NHL hráč

P O D P O R A  P H I L O S O P H E R S

"Študentské aktivity sú mi sympatické, ak sa navyše reprezentuje
naša univerzita, tak význam je dvojnásobný. Vytvorenie
hokejového tímu UKF a jeho zapojenie sa do medzinárodnej
súťaže, akou je EUHL, vnímam ako odvážny krok a najmä
ukážku toho, že aj   popri štúdiu sa dá aktívne športovať. Teší
ma, že sa naši študenti v súťaži presadili a ukázali, že aj napriek
svojej pozícii nováčika sú pre ostatné tímy rovnocenným
súperom. "Filozofom" želám veľa entuziazmu, športových
úspechov a hlavne veľa šťastia v ďalších zápasoch."

"Príchod hokejového tímu UKF - Univerzity Konštantína Filoza - v Nitre
do Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy (EUHL) vedenou Európskou
Univerzitnou Hokejovou Asociáciou (EUHA) znamenal pre ligu prínos
po výkonnostnej stránke ako aj rozšírenie študijných možností pre
študentov-hokejistov v rámci duálnej kariéry športovcov-študentov na
Slovensku ako aj v Európe. 

Vzdelanie a ponúkané odbory Univerzitou Konštantína Filozofa pomôžu prilákať viac talentov do
univerzitného hokeja a zvýšiť úroveň súťaže. Univerzitný hokejový tím vedený skúseným tímom ľudí počas
sezóny preukázal bojovnosť, zmysel pre fair play a kvalitný hokej za veľkej podpory študentskej
fanúšikovskej základne, ktorá neodmysliteľne patrí do ligy.  Tešíme sa ďalšiu sezónu a na fantastické
zápasy v Nitre kde sa hrá skvelý hokej v jedinečnej atmosfére a celým hokejovým srdcom!“
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DANIEL RZAVSKÝ

"Liga má potenciál, presvedč i l som
sa o tom z prvej rady. Zanietenie
ľudí ktorí sa do toho vkladajú je
cíť iť. Philosophers sa podľa mňa
stane obĺubeným v Nitrianskom kraji,
kedže je tu mnoho študentov a
obrovské zanietenie pre hokej."

Nominant na hráča EUHL

MICHAL NEMČ IČ

"Potenciál spopularizovať šport na
školách a prilákať veľké množstvo
divákov je obrovský, ako sme mohli
vidieť na niektorých zápasoch.
Najmä je to skvelá prílež itosť pre
hráčov, ktorí by sa chceli venovať
hokeju popri štúdiu. Rád by som
vyzdvihol profesionálny prístup a
starostlivosť o hráčov, ktorú sme
mnohí mohli zaž iť po prvýkrát.
Zápasy boli na slušnej úrovni, a
preto verím, že tento projekt bude aj
naďalej napredovať."

Brankár

BC.JURAJ VRŤO

"Výborná možnosť ako spojiť to čo
milujeme s tým čo potrebujeme, č iže
lásku k hokeju so štúdiom na
univerzite. Philosophers spojenie
štúdia na vysokej škole a športu a
práve rozvoj tela a ducha je jedným
z hlavných princípov zdravej a
úspešnej spoločnosti."

Kapitán tímu



              Meno                               Univerzita/Odbor                                                 Dosiahnutý level hokeja

90      Arvay Dávid                      UNIBA / Finančný manažment                               FHL (USA) / Erste League / SR U20

19      Bajan Dušan                       UKF / Šport a Rekreácia                                       Extraliga juniorov

28      Bednárik Michal               TUZVO /                                                                    Czech 2 / SR U17

61      Bránik Matúš                    UKF / Šport a Rekreácia                                       2.  SHL

21      Buc Ľuboš                          UKF / Šport a Rekreácia                                       Tipsport Liga

16      Dobrotina Marco              UKF / Šport a Rekreácia                                       1 .  SHL

3        Garay Jakub                      SPU / Výživa obyvateľstva                                 Extraliga juniorov / SR U18

24      Hradický Filip                  SPU / Medzinárodné podnikanie                          Extraliga juniorov

97      Kasana Filip                     SPU / Riadenie systému vo výrobe                      1 .  SHL

42      Klobučnik Peter               UKF / DPŠ                                                                 Erste League

61      Lindeman Marek               UKF / Geológia a telovýchova                            1 .  SHL / SR U18

18      Matejov Martin                SPU / Obchod a marketing                                   1 .  SHL

5        Matuš Samuel                   UKF / Šport a Rekreácia                                       Extraliga juniorov

71      Mjartan Jakub                   UKF / Šport a Rekreácia                                       2.  SHL

30      Nemčič Michal                  SPU / Ekonomika podniku                                      Extraliga juniorov / SR U17

27      Novodomský Michal          UKF / Šport a Rekreácia                                      Extraliga juniorov

31      Ordogh Šimon                     UKF / Ochrana zdravia pri práci                        Extraliga dorastu

33      Pastier Jakub                   UKF / Šport a Rekreácia 

88      Rzavsky Daniel                 VSM / Business and Science Administration      NAHL (USA) / Tipsport Liga / SR U20

13      Stankovič Patrik              UKF / Telovýchova                                                 2.  SHL

18      Schlentc Frederik           STU / Aplikovaná Informatika                              Denmark 2

42      Šimurda Adam                  SPU / Ekonomika a manažment                              Extraliga juniorov / SR U18

12      Šumichrast Martin          UKF / Šport a Rekreácia                                         Tipsport Liga

7        Vrťo Juraj                        UKF / Telovýchova                                                  Extraliga juniorov

28      Židulják Patrik                SPU / Kvalita vo výrob. technológiách              1 .  SHL

22      Žitný Matej                       SPU / Ekonomika podniku                                       Extraliga juniorov

SEZÓNA 2019/20

PHILOSOPHERS NITRA



HAGO
K E RAM I KA

Ďakujeme!

PARTNERI V SEZÓNE 2019/20


