
OO  nnááss::   
Občianske združenie parasport24.com sa venuje mnohým projektom, na podporu hendikepovaných 
športovcov, ktorí majú ako jednotlivci obmedzené podmienky na získavanie peňazí pre vlastný rozvoj. 
Prostredníctvom športu majú občania so zdravotným postihnutím možnosť zaradiť sa do bežného 
života.  
Za ostatný čas sa nám podarilo získať: 

• Tri „hendbajky“  - špeciálne bicykle pre postihnutých na invalidnom vozíku, pričom jeden 
stojí 3.360,- € 

• Dva špeciálne invalidné vozíky pre skvalitnenie bežného i športového života 
hendikepovaných. Každý jeden takýto vozík stojí 4.800,- € 

• Jeden schodolez – zariadenie na presun po schodoch pre ľudí na invalidnom vozíku 
v hodnote 7.000.- €, momentálne slúži deťom v Spišskej novej Vsi na základnej škole na 
Nejedlého ulici 

Na projektoch s nami pravidelne spolupracujú aj populárne osobnosti slovenského spoločenského 
života a aj  vďaka nim sa nám darí projekty výraznejšie propagovať v rôznych médiách. 
Podporuje  nás aj Marian Lechan – Televízne Noviny TV Markíza, Erika Barkolová – Promi Noviny 
TV JOJ, Monika Bruteničová – Krimi Noviny TV JOJ, Ivan „Tuli“ Vojtek, Emanuel Hason, Ivan 
Jakeš - motokros, Peter Čambor – Športové Noviny TV Markíza, prof. Jan Grexa – humorista 
a historik športu, spevák Tomáš Bezdeda, herec Přemysl Boublik, a tiež Ján Mečiar -  Noviny TV JOJ. 
 
V 26. týždni roku 2011, v mesiaci jún opäť pôjdeme ,,Cez Slovensko na bicykli za 5 dní,, Štvrtý 
ročník podujatia, kde spoločne tvoríme jeden tým hendikepovaných športovcov a známych osobností 
spoločenského života a šírime myšlienku ,,všetci sme si rovní,,. 

 
 
Počas celej doby trvania akcie chceme, aby o nás vedelo čo najviac ľudí a zapájali sa do verejnej 
zbierky, a tiež požiadame aj o skrátené darcovské SMS číslo. 
 
Doposiaľ sme vďaka našim aktivitám pomohli hendikepovaným ľuďom sumou viac ako 25.000,- €, no 
s Vašou podporou sa nám toho podarí ešte viac.  
 
Naše projekty sú výnimočné zachovaním a rozvojom zručností i talentu telesne postihnutých ľudí 
v oblasti športových aktivít, ktoré im napriek zdravotnému hendikepu umožnia prejaviť nielen svoj 
telesný potenciál, ale aj vnútorný svet, ktorý sa stáva aj vďaka športu krajším.  Hendikepovaných je 
mnoho a snažíme sa pomôcť čo najviac takým, ktorí chcú dokázať ostatným, že sa od zdravých 
neodlišujú ničím a podarilo sa im v prvom rade  so svojim hendikepom vyrovnať. 
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1. Kto tvorí cyklistický tím 
 
 
Na projektoch s nami pravidelne spolupracujú aj populárne osobnosti slovenského 
spoločenského života a aj  vďaka nim sa nám darí projekty výraznejšie propagovať v rôznych 
médiách. 
Pozvanie na nasledujúci ročník už potvrdili Marian Lechan – Televízne Noviny TV Markíza, 
Erika Barkolová – Promi Noviny TV JOJ, Monika Bruteničová – Krimi Noviny TV JOJ, Ivan 
„Tuli“ Vojtek, Emanuel Hason, Ivan Jakeš - motokros, Peter Čambor – Športové Noviny TV 
Markíza, prof. Jan Grexa – humorista a historik športu, herec Přemysl Boublik, a Ján Mečiar -  
Noviny TV JOJ. 
Spolu s nimi za spoločnú vec bicyklujú aj hendikepovaní športovci, ktorí boli podporený aj 
našim združením aby mohli športovať a tým si aj život trochu spestriť : Marian Ligda, Lucia 
Rudyová, Dušan Pitonák, Julo Hutka, Peter Štefanides, Marek Kubačka, a Marek Hodor. 
V tíme privítame aj cyklistov zo strany partnerov, ktorí podporia túto veľkolepú akciu a 
zároveň sa rozhodnú si to vyskúšať aj na vlastnej koži. 

 
 
2 .Účel celej cyklistiky 
 
 

Naše projekty sú výnimočné zachovaním a rozvojom zručností i talentu telesne postihnutých 
ľudí v oblasti športových aktivít, ktoré im napriek zdravotnému hendikepu umožnia prejaviť 
nielen svoj telesný potenciál, ale aj vnútorný svet, ktorý sa stáva aj vďaka športu krajším.  
Hendikepovaných je mnoho a snažíme sa pomôcť čo najviac aj touto akciou takým, ktorí chcú 
dokázať ostatným, že sa od zdravých neodlišujú ničím a podarilo sa im v prvom rade  so 
svojim hendikepom vyrovnať. 
 
Zároveň počas akcie bude prebiehať verejná zbierka prostredníctvom skráteného darcovského 
SMS čísla, ktoré sa budeme snažiť čo najviac propagovať. 
 
 
 
 



3. Program počas jednotlivých dní 
 

Počas celej 5 dňovej trasy plánujeme zástavky kde oslovujeme starostov a primátorov miest o 
spoluprácu a zároveň propagáciu našej akcie. 
 
28.6. Červený Kláštor, Lendak, Smokovec, Podbanské 
29.6. Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Bešeňová  
30.6. Dolný Kubín, Zázrivá, Terchová 
1.2. Bez veľkej zástavky až Trenčianske Teplice 
2.7. Trenčín, Beckov, Stará Turá, Myjava 
 
Pri každej zástavke by sme spolu s obcami zorganizovali program pre ľudí, aby mohli 
podporiť našu myšlienku formou verejnej zbierky a to nie len darcovskou SMS. 
Spôsobom zakúpenia si výherných tiketov pri príchode, kde hneď na mieste budú môcť 
vyhrať hodnotné cenný ktoré pre nich zabezpečíme od našich barterových partnerov. 
 
Na konci 2.7. v meste Myjava ukončíme celú akciu pekným programom, ktorý samotné mesto 
bude mať už počas dňa. 
 
 

4. Mediálne výstupy 
 

Hlavne vďaka známym tváram ktoré tvoria náš spoločný tím, dostaneme informácie o našej 
akcii aj do hlavného spravodajstva televízie JOJ a Markíza ktoré si robia jednotlivé regionálne 
štáby. 
 
Pred a po samotnej akcii sa pripravia rôzne reportáže v ďalších reláciách týchto médií. 
 
Po prvý krát pripravujeme spoluprácu aj s rádiovou stanicou. 
V priebehu samotnej akcie chceme informovať prostredníctvom tohto média o našej zbierke, 
pripraviť pre poslucháčov súťaže kde taktiež budú môcť vyhrať hodnotné ceny od našich 
partnerov. 
 
 
Záverečný program 
 
Na konci 2.7. v meste Myjava ukončíme celú akciu pekným programom, ktorý samotné mesto 
bude mať už počas dňa. 
 
Na námestí vystúpia rôzne tanečné skupiny a speváci. 
 
Počas celého programu si budú môcť tak isto ľudia zakúpiť výherné tikety ktoré sa im môžu 
zúročiť v záverečnom žrebovaní o hodnotné ceny našich barterových partnerov. 
 
Ukončenie bude v miestnom Hoteli kde za účasti športovcov, partnerov a médií slávnostne 
ukončíme celý 4.ročník tejto krásnej a významnej akcie. 
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