
 

 
Športový projekt 

TRI2FLY 
Pomôžte nám rásť vašimi 2%-mi 

Dovoľujeme si vám odprezentovať náš športový projekt  
“Tri 2 Fly” (Triathlon to Fly). 

 
Jeho primárnym ako profesným tak ľudským cieľom je odprezentovať “náš” šport – 

triatlon – deťom a širšej verejnosti. 
Pomocou neho odletieť od 
každodenných stereotypov, starostí 
a problémov. Odreagovať sa a 
vytvoriť novú životnú náplň, ktorej 
veľkým benefitom je skvalitnenie  
ako fyzického tak psychického 
zdravia naších členov.   
 
Vytvárame vlastnú mikrokomunitu 
rovnako športom nakazených a 
naladených ľudí. 

Prečo Triatlon?  
 

- Triatlon vychádza z prirodzeného záujmu o najzákladnejšie pohybové aktivity, 
ktorých samotné zvládnutie je pre mnohých veľkou výzvou. Táto kombinácia 
výborne sa dopĺňajúcich športov, láka svojou atraktivitou všetky vekové 
kategórie mužov, žien a detí.  

 
- Triatlon tvoria tri disciplíny najzákladnejších aerobných športov - plávanie, 

cyklistika a beh. To umožňuje celoročnú pohybovú aktivitu rozvíjajúcu všetky 
telesné partie. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Triatlon hlási v posledných rokoch ako v zahraničí tak na Slovensku veľký rozmach. 
Jasnými ukazovateľmi sú: 
-  výrazne rastúca (za posledné 4-ri roky takmer 2násobne) členská základňa v 
Slovenskej Triatlonovej únií (oficiálny zväz) 
-    každoročné prekonávanie rekordu účasti v pretekoch Slovenského pohára  
-    výrazný nárast pretekov, nových klubov, záujmu mládeže a detí a v neposlednom 
rade záujmu partnerov, sponzorov a toku peňazí do športu. 

 
Veľkou súčasťou nášho tímu je 
vychovávanie mladej generácie, 
rozvoj športu a pohybu u detí a 
mládeže, naučiť ich osvojovania si 
dobrých návykov disciplíny, 
vytrvalosti, dbania na ekológiu a 
pohybu ako základu zdravého 
životného štýlu.  
 
 
Náš tím vznikol začiatkom roku 2019, a za necelý rok fungovania 
momentálne združuje už 26 členov v juniorských/mládežníckych 
kategóriách a 24 členov v dospeláckych kategóriách, ktorí za zúčastňujú 
priemerne na viac ako 40ich podujatiach v jednej sezóne. 
 
V roku 2019 sa nám podarilo: 
 
- zorganizovať  2  sústredenia: 
(14dní na Mallorke - 
https://www.tri2fly.org/mallorca-tricamp-zapisky   
a sústredenie detí a rodičov v Turčianských 
Tepliciach). 
 
- zorganizovať 3 preteky pre deti, 
mládež a dospelých: Aquathlon Šamorín, 
Duathlon Rovinka a Mikulašsky Beh Rovinkou  
( https://www.tri2fly.org/preteky-t2f ) 
 
 



 

 
 

Prečo si práve my zaslúžime vaše 2% 
a dovoľujeme si vás osloviť? 
 
Chod športového tímu a zabezpečenie 
kvalitných podmienok pre jeho členov a 
primárne deti a mládež si vyžaduje nemalé 
finančné nároky, ktoré nieje jednoduché 
pokryť iba z vlastných zdrojov.  

 
Preto príjem z 2% je jedným zo základných  
pilierov úspešného fungovania 
športového klubu. Taktiež sme 
samozrejme otvorení vytváraním rôznych 
druhov partnerstiev. Typ a druh 
partnerstva/sponzoringu už závisí na 
dohode.  

 
 
Pre partnerov je možná verejná prezentácia na internetových platformách 
ako: webová stránka (www.tri2fly.org), sociálne siete (Instagram: tri.2.fly / 
Facebook: Tri 2 Fly), ďalej prezentácia na klubových dresoch, 
organizovaných pretekoch a klubových príspevkoch - “blogoch” + rôzne 
možné ďalšie výhody, ktoré sú predmetom osobnej dohody.  
 
 

 
 



 

 
 

- V rámci jednej závodnej sezóny zhliadnu dresy 10 000 tisíce divákov a vytvorí 
sa množstvo fotografií, príspevkov a „contentu“ objavujúceho sa nielen na 
naších kanáloch, ale aj v televíznych správach, v novinách a rôznych 
periodikách.  
 

- Účasť naších členov v "komerčných" závodoch často 
krát s prenosom v RTVS ako Devín Bratislava (v 
TOP15 3ja naši pretekári z cca 8000 účastníkov), 
ČSOB Bratislava maratón (10 000 účastníkov), 
Medzinárodný Maratón Mieru Košice (10 000 
účastníkov) a iné s účasťou rádovo v tisíckach ľudí, 
ako aj závody slovenského pohára - triatlon, duatlon, 
akvatlon, doplnené o cyklistické závody je veľmi 
úspešná. 
 

 
- Pri dnešnom nastupujúcom trende s behaním 

širokých más, a neustále rastúcom záujme o triatlon, 
je tento typ marketingu veľmi efektívnou formou 
prezentácie. 

 
 
V mene celého tímu TRI 2 FLY vám vopred ďakujeme za váš čas a ochotu 
a veríme, že naša komunikácia a možná spolupráca ešte len začína.  
 
 
S pozdravom 
„Športový tím Tri 2 Fly“ 
Potočná 1645/9C 
900 41  Rovinka / Bratislava 
IČO: 50 646 168 
 
Kontakt: 

Mgr. Patrik Čurila 
Tel.č.: +421 904 802 319 
Email: patrikcurilaofficial@gmail.com 



 

 
 
 
 


