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VÝROČNÁ SPRÁVA 2017 

10. ročník „Cez Slovensko na bicykli za 5 dni“ ukončený…. 

Opäť veľká akcia, jubilejná, spojené 2 veľké akcie v jeden týždeň Parasport24 tour 2018 
10. ročník a Hudba bez bariér 3. 

Všetko to odštartovalo na námestí v Spišskej Novej Vsi, kde sme spolu s pánom 
prezidentom SR Andrejom Kiskom vytvorili Slovenský rekord v počte najviac 
bicyklujúcich ľudí na Slovensku. Okolo námestie v SNV na trase / okruhu dlhom 650 
metrov išlo spolu 760 cyklistov. Tým sme odštarovali trasou dlhú 415 km. Účastníci 
rozdávali hodnotné dary ľuďom a rodinám, hendikepovaným a sociálne slabším.  

S ukončením na námestí v Trenčianskych Tepliciach. 

Martin Joppa, Miroslav Pastucha, Stano Biant, Marian Ligda, Jan Matoušek, David 
Palát Daniel Cintula, Marek Kubačka, Zdendo Šafránek 

Prof. Ján Grexa, Ján Mečiar, Samuel Migaľ, – obaja TV JOJ Marian Lechan, Zuzana 
Glabazňová – obaja TV Markíza, Zuzana Vačková, Bibiana Ondrejková, Dominika 
Šulková, Ján Žgravčák – obaja RTVS, Martin Harich, Sima Martausová a iní. 

Viac: http://parasport24.com/2017/07/14/10-parasport24-zaverecna-sprava-2017/ 

 

Príjem spolu partneri 85.695,14- € 

Tipsport       3.000,-€ 

Coca cola Slovensko      5.000,-€ 

Rezerva premiéra SR        10.000,-€ 

Lesy SNV         1.000,-€ 

Min. Kultúry                      15.000,-€ 

Tango LN                 1.000,-€ 

Min. vnútra                         30.000,-€ - projekt Bezpečný senior 

TSK dotácia                         3.000,-€ 

Finančný dar z výhry          8.200,-€ 

Príjem z predaja koncertu  3.245,-€ 

2%                   6.250,14-€ 
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Výdaj spolu 83.062,-€  

Nákup športových potrieb: 

Výroba projektu Bezpečný senior (celý projekt pre nás vyrobilo OZ Mediarik v zastúpení 
Samuel Migaľ )                                                                                25.000,-€ 

Ubytovanie + strava počas akcií a pri ich prípravách                          7.568,-€ 

PHM 2x sprievodné auto + autobus                                                       3.220,-€ 

Cestovné účastníkov                                                                                 814,-€ 

Reklamná tlač                                                                                           1.800,-€ 

Honoráre pre kapely (Hudba bez bariér)                                                7.200,-€ 

Produkcia  (Hudba bez bariér)                                                                1.800,-€ 

Propagácia podujatia Hudba bez bariér                                                  2.850,-€ 

Technické zabezpečenie - Hudba bez bariér                                            5.860,-€ 

Nájom kancelárskych priestorov 2017                                                     1.100,-€ 

Náklady počas organizácie/ mzdy a odmeny spolu 12 ľudí (na projektoch  

Parasport24 tour, prednášky a Hudba bez bariér)                                  15.850,- -€ 

Finančné dary športovcom a sociálne slabším rodinám                        10.000,-€ 

 

100% bártrová podpora výživové doplnky Nutrend v hodnote 400,-€ 

100% bártrová podpora športové potreby Intersport v hodnote 11.000,-€ 

100% bártrová podpora ubytovanie Gino Paradise Bešeňová v hodnote 7.500,-€ 

100% bártrová podpora Kúpele Trenčianske Teplice v hodnote 5.500,-€ 

Spoločnosť Whirlpool Poprad darovala 5 ks pračiek v hodnote 2.300,-€ , ktoré sme 
darovali rodinám počas cyklojazdy 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 cyklojazdy v rodinách, 
ktoré vybrala sociálna komisia obce kde mal pelotón prestávku. 

Spoločnosť Tesco nám darovala nákupné šeky v hodnote 2.000,-€, ktoré sme rozdali 
sociálne slabším rodinám počas akcie Parasport24 tour 2017. 

Spolu rozdané sociálne slabším rodinám suma 10.000,-€, o čom je dokumentácia 
napríklad aj na tomto linku: 
https://www.youtube.com/watch?v=yPk3SoTUYBM&t=61s 
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Darované spotrebiče a kúpeľné poukazy, nákupné poukážky boli odovzdané 

priamo do rúk obdarovaným. 

Príjem 2% z daní boli použité na organizáciu akcie: 
http://rozhodni.sk/institution/parasport24-sportovy-klub-handicapovanych-
sportovcov-slovenska/ 

Iné akcie PS24: 

Prednášky pre školy s názvom Inkluzívna takshow o športe. 

Prednášky boli bez dotácie, len z našich vlastných zdrojov. 

Prednáška v Bratislave sa uskutočnila v kongresovej sále hotela Bratislava. Priestor 
sme mali sponzorsky, keďže tento hotel nám poskytuje podporu už niekoľko rokov. 

Viac o akcii: http://parasport24.com/2017/10/09/1-inkluzivna-talkshow-o-sporte/ 

Druhá prednáška bola na strednej škole v Košiciach. 

Viac o akcii: http://parasport24.com/2017/12/04/zdravi-a-hendikepovani-sa-najlepsie-
spoznavaju-ked-spolu-sportuju/ 

 

Hudba bez bariér 3 – Banská Bystrica 

Prvý krát sme mali podporu z Ministerstva kultúry, za čo sme veľmi vďační. Verím, že 
aby sme získali túto dotáciu, bolo potrebné mať už históriu tohto projektu a aj 
s pozitívnymi ohlasmi. Taktiež tu platí ako pri každom jednom našom projekte, keď 
chceme robiť dobré veci, musíme spolupracovať s dobrými ľuďmi. 

Opäť nás podporili skvelé kapely ako napríklad Desmod, Polemic, Peter Bič Project, 
King Shaolin, speváci Sima Martausová, Martin Harich, Celeste Buckingham. 

Projekt bol akoby takou oslavou nášho 10. ročníka akcie Parasport24 tour, keďže sme to 
urobili v jednom termíne. 

 

Bezpečný senior. 

Viac o tomto projekte si môžete prečítať na týchto linkoch: http://desatoro.sk/ 

https://www.youtube.com/channel/UC1Rb4qihHlkooqLxbnT3t0g 

Projekt bol vypracovaný len v spolupráci s OZ Mediarik. Celý bol v ich réžii, veríme, že 
sa im to podarilo všetko plne profesionálne zvládnuť a splnilo to svoj účel. 

OZ Parasport24 dával do tohto projektu základ a to najmä svoje meno a históriu akcie 
Parasport24 tour. Na jej 10. ročníku sa konala aj osveta prostredníctvom besied 
a rozdávanie propagačných materiálov. 

Všetko sa konalo pod režisérskou taktovkou Samuela Migaľa, štatutára OZ Mediarik, 
ktorý odviedol profesionálnu prácu, za čo sme veľmi vďační. 


