Žiadosť/prosba o finančný príspevok 2% daní
NAŠA Športová akadémia je platforma poskytujúca komplexné riešenie
tréningového procesu v každej jeho fáze, s prihliadnutím na biologický vek
dieťaťa, potreby a požiadavky jednotlivých športových disciplín a odvetví,
s dlhodobým cieľom, buď vytvoriť celoživotný pozitívny vzťah k športu a zdravému
životnému štýlu, alebo dosiahnutie vrcholného športového výkonu z hľadiska
relatívnych možností jednotlivca, ale aj z pohľadu najvyššej národnej a
medzinárodnej výkonnosti.
Ku všetkým deťom v akadémii pristupujeme individuálne, napriek tomu, že
s nimi pracujeme v skupinách. V prvých dvoch etapách športovej prípravy majú
spoločný tréningový plán zameraný na všestranný rozvoj, techniku všetkých
atletických disciplín a následne prechádzajú do špeciálnej prípravy vybranej
skupiny disciplín na ktorú sa v priebehu predchádzajúcich dvoch etapách
vyprofilovali a majú na ňu predpoklady.
Preto je naším zámerom pracovať na
princípoch „akadémie“, teda postupnej výchovy športovcov, ktorí prejdú všetkými
etapami až do vrcholovej fázy.
Akadémia je financovaná z členských príspevkov rodičov. Mesačný príspevok
je 60 respektíve 40 eur mesačne podľa počtu tréningov. V súčasnosti sú
sústredenia/tréningové pobyty, zdravotné prehliadky, funkčná a výkonnostná
diagnostika, regenerácia a kompenzácia, športové oblečenie a špeciálna obuv plne

Tel.: 0905783155
IČO:
00363235
DIČ:
2120937874
www.nasatletika.sk

Bankové spojenie:SK14 0200 0000 0039 2538 7159
e-mail: somatlet@gmail.com

hradené rodičmi, čo veríme, že sa v budúcnosti zmení, najmä vďaka podpore
súkromného sektora, štatútu charitatívnej reklamy, darov, sponzorksých zmlúv a
príjmov z 2% našich daní. Je našou prioritou znižovať ekonomickú spoluúčasť
rodičov na športovej príprave našich detí. V súčastnosti akadémia hradí pobyt
trénerov a regeneráciu účastníkov počas tréningových pobytov, štartovné a
cestovné náklady na pretekoch, klubové oblečenie, dresy a propagačný materiál.
Osobnosť nášho ambasádora Jána Volka nám pomáha v získavaní finančných
prostriedkov. Ako sa sám vyjadril, aj takto by chcel pomôcť akadémii, pretože
v období keď on potreboval adekvátne materiálne zabezpečenie, sme mu ho poskytli
a uvedomuje si, že bez toho by nedosiahol súčasné výsledky a výkonnosť.

K športu neodmysliteľne patria aj úspechy a výsledky z pretekov, ktoré sú
práve vďaka tréningovým podmienkam, ktoré vytvárame ľahšie dosiahnuteľné. K
NAŠÍM najväčším úspechom patria tituly halových majsteriek Slovenska mladších
žiačok v štafete 4x200m, titul vicemajsteriek a majsteriek Slovenska mladších a
starších žiačok v štafete 4x60m. Dievčatá v tomto roku prekonali 26 rokov starý
slovenský rekord v tejto disciplíne.
Z individuálnych výsledkov sú to najmä víťazstvá a medailové pozície na
majstrovstvách Slovenska, ale aj medzinárodné úspechy:
Filipa Federiča (2004 - beh na 60m, 150m, 300m, skok do diaľky)
Emy Bendovej (2007 - 60m, 150m, 300m, skok do výšky , skok do diaľky, 60m
prekážok).
Ich výkony boli najhodnotnejšími v ročníkoch narodenia (2004 a 2007) na
Medzinárodných detských atletických hrách EKAG 2018 a 2019 v Brne.
Sandry Veselskej (2004 - v skoku do výšky, skoku do diaľky)
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Ely Čederlovej (2004 - 60m, 150m)
Olivera Štefana (2003 - v hode oštepom, vrhu guľou)
Viktórie Trgovej (2006 - 60m, 600m, 300m)
Ľubomíra Bujnu (2002 - viacboj, skok do výšky)
Viktórie Strýčkovej (2001 - šprinty)
Samuela Slobodu (2001 - šprinty)
Jakuba Bendu (2000 - šprint, skok do diaľky)
Ján Volko (1996 - Halový majster Európy 60m)
Spolu s ostatnými 80 deťmi sa pravidelne zúčastňujú tréningového procesu a
sústredení. NAŠOU úlohou bude vytvoriť pre nich podmienky jednak pre ich ďalší
rozvoj a plynulý prechod do vyšších etáp športovej prípravy za účelom
reprezentácie Slovenska, ale aj atraktívne prostredie s dostatočnou vonkajšou

motiváciou, aby zotrvali až do etapy vrcholovej športovej prípravy.
Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.

V Bratislave, 1.2.2020
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