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VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 

Parasport24 

Info pred akciou: 
Šiesty rok za sebou vytvoria naši športovci 
( Lucka Rudyová, Peter Štefanides, Marián Ligda Dušan Pitonák, Martin Joppa, Aleš 
Rauš a iní ), spolu so známymi osobnosťami spoločenského života, ktorí sú zároveň 
zástupcovia partnerských médií ako napríklad Prof. Ján Grexa Ján Mečiar, Marian 
Lechan, Lucia Forman Habancová, Erika Barkolová, Ivan Jakeš, Jakub Petraník, 
Katarína Landlová, Zdeno Cíger a mnohí iní , jeden tím cyklistov a idúc spoločne 
vybratou trasou plnia svoj cieľ. 
Týždeň pre ľudí, ktorí to potrebujú. 
Počas celého týždňa, kedy táto akcia prebieha, navštívime viac než 50 miest a obcí, 
v ktorých pomôžeme vopred vybraným ľuďom, ktorí v mnohých prípadoch ani len 
netušia, čo ich čaká. 

Doposiaľ sme pomohli desiatim hendikepovaným ľuďom v hodnote viac ako 25 tisíc Eur, 
desiatim rodinám a viac ako šesťdesiatim jednotlivcom – darmi od našich doterajších 
partnerov v hodnote viac ako 10 tisíc Eur. 

Každým rokom projekt rastie, pridajte sa aj Vy, aby rástol stále viac. 

Proste stačí byť len lajknutý u nás na http://www.facebook.com/Parasport24 a môžeš aj 
vyhrať raz v mesiaci. 
Jedinečný projekt pre spojenie a súdržnosť. 
Všetky Slovenské televízie, jeden týždeň, jeden projekt, jeden cieľ a mnoho úsmevov na 
tvárach ľudí, ktorým pomáhame. A Vy môžete byť pri tom. 

Program: 
09.6. 
Príchod tímu do SNV v poobedňajších hodinách. 

17:00 príchod do priestorov obchodného domu Madaras v SNV 

• Autogramiáda, vystúpenie Jakub Petraník a Katarína Landlová (obaja cyklistickí 
účastníci ) 

• Celý program trval cca 1 a pol hodiny 
10.6. 
9:30 oficiálny štart 6 ročníka akcie Cez Slovensko na bicykli za 4 dni z námestia v SNV. 

9: 45 návšteva dvoch základných škôl v SNV, krátka autogramiáda 

10:00 pelotón opúšťa SNV smer Smižany, Spišský Štvrtok, Jánovce 

13:50 zastávka Whirlpool Poprad 

14:30 Whirlpool – Poprad – Svit- Štrba 

11.6 
9:00 štart Štrba smer Liptovský Hrádok s prijatím na námestí primátorom LH o 11:30 

12:50 námestie LM prijatie primátorom na južnej strane kostola v centre mesta 

13:45 LM smer Partizánska Ľubča – Bešeňová, ubytovanie Gino paradise Bešeňová 
12.6. 
9:15 štart Bešeňová – Lúčky 

11:00 Dolný Kubín – prijatie primátorom v centre na námestí DK 
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11:45 Dolný Kubín – Párnica – Zázrivá – Terchová – Gbeľany 

16:30 Žilina námestie 

13.6. 
9:45 Žilina –  Hrabové 

12:30 Považská Bystrica prijatie primátorom. (krátky program, do 13:15 Dni mesta PB) 

13:30 PB – Sverepec – Beluša – Ladce Klobušice 

18:00 príchod cyklistov do Trenčianskych Teplíc 

18:00 program Kúpele Trenčianske Teplice Zuzana Smatanová a hosť Katarína 
Landlová 
21:30 Ukončenie akcie 

 
Príjem spolu 25.528,- € 

Tipsport   3.000,-€ 

O2    8.000,-€ 

ŽSK   2.000,-€ 

Nadácia Pontis  3.000,-€ 

Srdce pre deti    9.000,-€ 

2%       528,-€ 

„Prvý krát akcia ukazuje plusové čísla !!! Aj keď „len“ 137,-€, som vďačný.“ - mb 

 

Výdaj spolu 25.391,-€  

Nákup športových potrieb: 

4x handbike                                                  8.800,-€ 

Ubytovanie + strava spolu 5 dní                   4.165,-€ 

PHM 2x sprievodné auto + autobus              2.314,-€ 

Cestovné účastníkov                                       412,-€ 

Reklamná tlač                                              1.500,-€ 

Náklady počas organizácie akcie                  8.200,-€ 

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

100% bártrová podpora výživové doplnky Nutrend v hodnote 1.200,-€ 

100% bártrová podpora športové potreby Intersport v hodnote 7500,-€ 

100% bártrová podpora ubytovanie Gino Paradise Bešeňová v hodnote 4.800,-€ 
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100% bártrová podpora Kúpele Trenčianske Teplice v hodnote 4.820,-€ 

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/ 

 
V tomto roku štartoval 100. Ročník slávne Tour de France a s ňou aj skvelý projekt 
nášho Mariana Ligdu y LM. 

Sme radi, že za Parasport24 sa podarilo Mariánovi kúpu skvelého handbiku až 
z holandska s ktorým sme mu pomohli finančne 1.800,-€ ( spolu stál 5.200,-€ aj 
s dopravou ).  

Tesne pred akciou mu vypadlo jediné sprievodné vozidlo ( obytný karavan ), tak vďaka 
skvelým kontaktom so spoločnosťou Auto Turčan ho mal k dispozícii na 35 dní za sumu 
500,-€. 

Viac info: http://parasport24.com/2017/07/05/liptovsky-mikulas-pariz/ 

 


