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- mládežnícky cyklistický klub vznikol v roku 2000 s počtom 

18 pretekárov, pričom v roku 2014 sa rozrástol na 40 
pretekárov 

- v sezóne 2014 obsadil Kaktus BIKE - TEAM  Bratislava s 
pomedzi 86-tich klubov celkové 2 miesto 

- veľký úspech majú naše malé detské talenty  
- cyklistika je čoraz viac vnímaná aj širšou verejňosťou ľudí, 

čomu svedčí  aj účasť nepretekárov a fanúšikov tohoto 
športu 

- víťazstvá na pretekoch sú len „čerešničkou na torte“, 
hlavným zámerom Kaktus Bike teamu Bratislava je vyplniť 
mládeži voľný čas konštruktívnou športovou činnosťou, 
čím ju chceme uchrániť nástrahám dnešnej doby! 

- skutočnosť, že naši členovia nemajú problémy s alkoholom, 
cigaretami, drogami a školským prospechom považujeme 
za najhodnotnejší výsledok našej práce a ak vďaka 
finančnej podpore a inej materiálnej sponzorskej pomoci 
ochránime pred uvedenými rizikami ďalšie deti a mládež, 
môžeme považovať naše úsilie a vašu pomoc za správne 
využitú. 
 
 



Preteky a sústredenia  
• otvorenie sezóny začína 1. pretekom slovenského pohára 

11.4.2015 v Suchej nad Parnou  
• v roku 2015 je naplánovaných 70 športových udalosti v 

rozličných mestách Slovenska  
• chceme umožniť našim pretekárom štartovať ešte na väčšom 

počte kvalitných zahraničných pretekoch ako v roku 2014  
• dopriať a umožniť deťom sústredenia, kde by mali priestor  

sa zdokonalovať a pracovať v teamovom duchu  
•  pokúsiť sa vytvoriť v rámci Kaktus Bike teamu Bratislava 

centrum talentovanej mládeže orientované na horskú 
cyklistiku (olympijskú disciplínu cross-country).  
 
 
 





Čo nás čaká v cyklistickej sezóna 2015   
„Slovenský Pohár „ 

mesto termín   mesto termín   mesto termín   mesto termín 
Sereď 31.5.2015   Stupava 25.7.2015   Pernek 6.9.2015   Udiča 26.9.2015 

Levoča 30.5.2015   Horný Kalník 18.7-19.7.2015   Dubnica nad Váhom 5.9 - 6.9.2015   
Spišská Nová 
Ves 20.9.2015 

Poprad 30.5.2015   Dohňany 18.7-19.7.2015   Láb 5.9.2015   Šachtičky 19.9.2015 

Pernek 24.5.2015   Poprad 12.7.2015   Hrabušice 5.9 - 6.9.2015   
Spišská Nová 
Ves 19.9.2015 

Bratislava 24.5.2015   Šenkvice 12.7.2015   Halič 1.9.2015   Rimavská Sobota 13.9.2015 

Čunovo 23.5.2015   Košice 11.7-12.7.2015   Martin  30.8.2015   Martinské hole 13.9.2015 

Horná Súča 17.5.2015   Smolenice 5.7.2015   Jatov 29.8.2015   Javorina 12.9.2015 

Sabinov 17.5.2015   Banská Bystrica 5.7.2015   Ružomberok 23.8.2015       

Haluzice 16.5.2015   Dolný Kubín 4.7.2015   Kláštor pod znievom 23.8.2015       

Dolná Maríková 16.5.2015   Žilina 24.6-28.6.2015   Kláštor pod znievom 23.8.2015       

Prešov 16.5.2015   Sokolovce  21.6.2015   Kláštor pod znievom 22.8.2015       

Košice 10.5.2015   Nitra 20.6.-21.6.2015   Nitra 15.8.2015       

Rimavská Sobota 3.5.2015   Suľov 20.6.2015   Svit 15.8.2015       

Komjatice 1.5.2015   Čachtice 14.6.2015   Žiar nad Hronom 15.8-16.8.2015       

Krupina  26.4.2015   
Kráľova pri 
Senci 13.6.2015   Svit 14.8.-16.8.2015       

Dudince 25.4.2015   Bratislava 13.6.2015   Donovaly 8.8.-9.8.2015       
Turčianské 
Teplice 19.4.2015   Žiar nad Hronom 13.6.2015   Dubnica nad Váhom 2.8.2015       

Prievidza 19.4.2015   Hurbanova Ves 7.6.2015   Piešťany 2.8.2015       

Svätý Jur 18.4.2015   Hurbanova Ves 7.6.2015   
Červený kameňň - 
Vršatec 1.8.2015       

Suchá nad Parnou 12.4.2015   Fačkovské sedlo 6.6.2015   Drozdovo 26.7.2015       

Suchá nad Parnou 11.4.2015   Košice 5.6-7.6.2015   Poprad 26.7.2015       



Teamová práca  

k 



Niečo na spestrenie času 
   názov podujatia  mesto termín 

      

Ružinovská časovka  Bratislava 26.9.2015 

Svätojurská blesk Svätý Jur 5.7.2015 

Bratislava - Jasná z Bratislavy až do Jasnej  20.6.2015 

24 hodinovka Slovakia Ring  Orechová Potôň 2.6.2015 

cesta priateľstva Bratislava 24.5.2015 

Račianská časovka  Bratislava 1.5.2015 

Trofeo Cinille Hlohovec ČR Hlohovec, Česká republika 28.3.2015 



Reklama a spoločenské podujatia 

• okrem tréningovej a pretekárskej činnosti sa 
venujeme spolu organizácií niekoľkých 
cyklistických pretekov (Kaktus Bratislavská MTB 
liga, MTB maratóny a iné)  ideálny priestor ako 
zvyditelniť vašu spoločnosť  

• možnosť figurovať ako spoluorganizátor podujatí  
• Kaktus Bike team Bratislava poskytuje svojim 

sponzorom reklamný priestor na svojom 
športovom cyklistickom oblečení a vlastnej 
webovej stránke http://www.biketeam.sk/  

• umiestnenie polepu s logom na Teamové a 
sprievodné vozidlá  
 
 
 
 
 
 

http://www.biketeam.sk/


Reklama na webovej stránke  

 



Reklama na oblečení  

• reklamný priestor na dresoch klubu, pričom na 
najväčších pretekoch štartuje okolo 1.000 závodníkov 

• okrem pretekárov logá vidia tisícky divákov  

• kluby medzi sebou veľmi pozorne vnímajú sponzorov a 
logo umiestnené na jednotlivých dresoch  



Reklamné logo na sprievodných vozidlách  



Umiestnenie roll-up banner v meste 
konania pretekov    

• . 



Využite 2 %  
  

• Preplatenie cestovných nákladov  

• Úhrada štartovného a ubytovania  

• Organizácia letných táborov  

• Spotrebný materiál  a náhradné 
diely  

• Príspevok na oblečenie  
 

 

 



Nevzdávajujúce sa mladé hviezdičky 

 

 


