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VÝROČNÁ SPRÁVA 2012 

Parasport24 

Správa z hlavnej akcie Parasport24: 

Už  5. rok  spoločne vytvoria jeden tím ľudia so zdravotným postihnutím a známe 

tváre obrazovky TV JOJ, TV Markíza, TA3, herci zo seriálov a iní. 
Spoločne prechádzajú Slovenskom po dopredu dohodnutej trase, na ktorej sa 

dostáva v tomto roku pomoci nielen zdravotne postihnutým ľuďom, ale aj sociálne 

slabším rodinám. 

Spoločne s partnermi projektu sme za posledné roky pomohli kúpou niekoľkých 

handbikov, špeciálnych invalidných vozíkov, schodolezu, domácich spotrebičov pre 

sociálne slabšie rodiny, kúpeľné pobyty a veľa  ďalších vecí, ktoré urobia radosť 

a pomôžu tým , ktorí to potrebujú. 

Všetky spomínané formy pomoci v predchádzajúcich 4 ročníkoch mali hodnotu viac 

ako 30.tisíc Eur. Tento rok máme v pláne posunúť hodnotu pomoci omnoho vyššie. 

Niekoľko ľudí bude napríklad môcť na týždeň využiť kúpele v Trenčianskych 

Tepliciach, ďalším darujeme víkendové pobyty či pobyty v liptovských termálnych 

strediskách, niekoľkým rodinám pomôžeme darovaním domácich spotrebičov od 

spoločnosti Whirlpool Poprad, plánovaná je tiež kúpa handbiku a iné skvelé veci v 

hodnote  takmer 10.000 Eur. 
Som presvedčený, že aj tento sa akcie zúčastňuje tím ľudí, ktorí svojimi možnosťami 

pomôžu, ako sa len dá. 

Každý rok rastie akcia na kvalite a to hlavne vďaka skvelým ľuďom s chuťou 

pomáhať. 

 

 

 

 
Príjem spolu partneri 11.736,-  

Tipsport                        3.000,- 

SSE              5.000,- 

Zbierky              3.500,- 

2%                                   236,- 

Vlastné zdroje ( vlastné zdroje sa chápu financie ako pôžička na zrealizovanie 
projektu )              €8.283,- 

Výdaj spolu 20.019,-€  

Nákup športových potrieb: 

handbike                                                      2.500,- 

Ubytovanie + strava spolu 5 dní                 4.320,- 

PHM 2x sprievodné auto + autobus                             2.813,- 
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Cestovné účastníkov                                                        386,- 

Reklamná tlač                                                               1.500,- 

Náklady počas organizácie akcie najmä ubytovanie 

strava, účet za mobil, cestovné...............                     8.500,- 

 

*Sumy sú uvádzané v Eurách 

 

 

Čiastočná bártrová podpora pri ubytovaní Hotel Boss, ubytovanie Levočská dolina, Hotel 
Bránica, Hotel Rysy  

100% bártrová podpora výživové doplnky Nutrend v hodnote 1.200 Eur 

100% bártrová podpora športové potreby Intersport 

100% bártrová podpora ubytovanie Gino Paradise Bešeňová 

100% bártrová podpora Kúpele Trenčianske Teplice 

Spoločnosť Whirlpool Poprad darovala 8ks pračiek v hodnote 3.800,-€ , ktoré sme 
darovali rodinám počas cyklo jazdy v rodinách, ktoré vybrala sociálna komisia obce 
kde mal pelotón prestávku. 

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice darovala 5 kúpeľných pobytov spolu pre 10 osôb 
spolu v hodnote 4.000 €, ktoré sme darovali rodinám počas cyklo jazdy v rodinách, 
ktoré vybrala sociálna komisia obce kde mal pelotón prestávku. 

 

Príjem 2% z daní boli použité na organizáciu akcie: 
http://rozhodni.sk/institution/parasport24-sportovy-klub-handicapovanych-
sportovcov-slovenska/ 
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Pieniny s 5O.kou skvelých ľudí so Spišskej Novej Vsi, vďaka 

júnovej cyklistike……. 

18. augusta parasport24 pripravil výlet pre 50 ľudí v krásnom prostredí Pienin. 

V spolupráci s naším partnerom Penzión Pltník v Červenom Kláštore mali výlet loďou, 
obed, plte po Dunajci. 
Tohto dňa sa zúčastnil aj náš najváženejší cyklista Prof. Jan Grexa s pani manželkou. 

Počas celého dňa prialo aj počasie a dobrá nálada medzi hendikepovanými deťmi. Znovu 
len potvrdili, že si život vedia užívať, aj keď majú hendikep, no chcú určite aj od nás, aby 
sme sa na nich nepozerali ako na ľudí z inej planéty. 
 

Noc splnených prianí pre Martina Joppu. 

Martinov rok 2012 sa ešte neskončil a už teraz má za sebou plno veľkých zážitkov. 

Prvý krát bol s nami na cyklistike aj keď nemal svoj handbike. Striedali sa spoločne s 
ostatnými chalanmi a to nakoplo kompetentných aby konali. Erika Barkolová sa hneď 
chytila iniciatívy a spoločne s nadáciou Amicitia na projekte Noc splnených prianí 6, sme 
splnili Martinovi sen 27.11. Handbike zabezpečil parasport24, zaspievala Anita Soul v 
sprievode Martina Valihoru, prišli aj ( zľava na foto 1 ) Adriana Kmotríková, Janka 
Mečiarová, Monika Bruteničová, Janko Mečiar, Erika Barkolová Silvia Joppová, Honza, 
Martin joppa a Marián Ligda. Pozdraviť a povzbudiť ho prišiel aj Michal Dávid. 
Martina čaká ešte slage hokejové turnaje v Poľsku, na ďalekom Sibíri a doposiaľ je 
najlepším strelcom v tejto reprezentácii. 

Keďže Martin myslí aj na druhých, podarilo sa nám spoločne s projektom 
Srdce pre deti skvelá vec. 
Šéf publicisticky TV JOJ chcel mať za hlavného hrdinu večera Martin Joppu. 
Keďže sa mu do toho moc nechcelo, tak sme sa dohodli, že to bude za pomoc 
iným. Dohoda bola, že za svoje účinkovanie dostane financie na 5 handbikov 
pre ďalších svojich kamarátov. 
2.12. Večer na TV JOJ sa tak aj stalo a v priamom prenose dostal Martin od 
Márie Demitrovej, Katky Višňovskej a Mira Šatana šeky po 3.000,-€ ( spolu 
9.000,-€ ) 
Ostatné financie doplatila nadácia Pontis ako sa aj stalo. Financovanie tejto 
dohody sa presunulo na rok 2013. 
Aj keď sme museli vracať financie do nadácie Pontis lebo sme dali handbike 
osobe staršej ako 18 rokov ( čo nie je s ich pravidlami ), sme vďační za túto 
pomoc a skúsenosť. 
 

Noc Splnených prianí pre Tomáša 

Tomáš Roxer, Gánovce, Poprad 

Tomáš má 16 rokov a narodil sa s genetickou chybou – svalová dystrofia. 

23.4. sme mu splnili hneď niekoľko prianí…… 
Spoločne s nadáciou Amicitia a jej partnermi sme Tomáša obdarovali niekoľkými 
darčekmi. Dostal elektrický skúter v hodnote 4.000,- Eur, od hokejového reprezentanta 
Andreja Sekeru dostal reprezentačný dres podpísaný všetkými aktuálnymi hráčmi, ktorí 
nás budú reprezentovať na blížiacich sa MS 2012, od Slovenky dostal kúpeľný pobyt v 
Piešťanoch, hokejku od Zdena Cígera a mnoho iného + fantastický zážitok z celého večera 
aj s celou rodinou. 
Ďakujeme všetkým, čo pomohli. 


