STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ
Tajovského 228/13, Dubnica nad Váhom

Vážené dámy a páni,

dovoľte mi na úvod privítať Vás na dlho odkladanom Senáte Stredoslovenského
atletického zväzu. Situácia na Slovensku okolo pandémie Covid 19 nám neumožnila usporiadať
v mesiaci december 2020 plánovaný Senát Stredoslovenského atletického zväzu a boli sme
nútený prekladať termín až do dnešného dňa.
V halovej sezóne v roku 2020 sa nám podarilo uskutočniť všetky plánované preteky.
Uskutočnili sa majstrovstvá mladšieho a najmladšieho žiactva v športovej hale OŠG Banská
Bystrica ktorých usporiadateľom bolo ŠK UMB Banská Bystrica a v bratislavskej hale Elán sme
usporiadali majstrovstvá v kategóriách staršieho žiactva, dorastu, juniorov a dospelých.
Trojicu majstrovských súťaží doplnili majstrovstvá v chôdzi, ktorých usporiadateľom bol BCF
Dukla Banská Bystrica. Táto časť sezóny ešte nebola postihnutá blížiacou sa prvou vlnou
pandémie.
Hlavná časť sezóny však už bola poznamenaná pandémiou. Prvé preteky sme
usporiadali až koncom júna. Podarilo sa nám uskutočniť 4 mítingy družstiev mladšieho
a najmladšieho žiactva 2 kolá staršieho žiactva a 2 kolá súťaže dorastu a juniorov. Bohužiaľ
v hlavnej sezóne sa uskutočnili len Majstrovstvá SsAZ staršieho žiactva a dorastu jednotlivcov.
Ostatné súťaže, ktoré boli plánované na koniec hlavnej sezóny, teda Majstrovstvá SsAZ
v cezpoľnom behu a mladšieho a najmladšieho žiactva sa pre nariadenie vlády už
neuskutočnili. O konkrétnych výsledkoch Vás bude informovať vo svojej správe predseda ŠTK
Ján Gigac.
V mesiaci december sa vzdal funkcie predsedu SsAZ Ján Garaj z rodinných dôvodov.
Dovoľte mi mu poďakovať za obdobie kedy viedol náš oblastný zväz. Bolo to ťažké obdobie,
kedy sme museli riešiť nové stanovy. Podarilo sa nám vybaviť v hlavných centrách
Stredoslovenského atletického zväzu rozhodcov jednotným oblečením. Vybavili sme pre Žiar
nad Hronom z rozpočtu SAZ novú tribúnu. Začali sme používať na súťažiach nové medaile
s naším vlastným designom.
Dovoľte mi na záver poďakovať celému Výkonnému výboru Stredoslovenského
atletického zväzu za prácu počas 4 rokov. Chcel by som tiež poďakovať všetkým funkcionárom,

trénerom, dobrovolníkom za pomoc pri organizovaní všetkých súťaží nášho oblastného zväzu.
Dúfam, že nový výkonný výbor, ktorý si dnes zvolíme bude pokračovať v nastolenom trende
a naviaže na prácu svojich predchodcov.

V Banskej Bystrici 17.4.2021

Rastislav Hrbáček
Sekretár SsAZ

