S P R Á VA
O ZABEZPEČENÍ A PRIEBEHU 60. CELOSLOVENSKÉHO
ZRAZU KST a 44. STRETNUTIA TOM
BRATISLAVA
1.7. – 7.7. 2013
Vznik a príprava: V roku 2010 sa VV KBT začal zaoberať myšlienkou na
zorganizovanie Celoslovenského zrazu KST a stretnutia Turistických oddielov
mládeže v roku 2013, ktorý by sa po prvý raz uskutočnil v Bratislave, za jeho
60. ročnú tradíciu. Tento návrh bol 10.11.2010, predložený na valnom
zhromaždení Klubu bratislavských turistov, kde delegáti oddielov a klubov boli
požiadaní o spoluprácu. Na spoluprácu pri organizovaní bola prizvaná aj RR
Dunajská Streda, ktorá od spolupráce odstúpila. Návrh bol prijatý, a tak sa začali
prípravy na zabezpečenie zrazu. 11.01.2012 sa uskutočnilo prvé stretnutie
organizačného štábu.
Organizačný štáb tvorili:
Jindrich Racek
Nadežda Jančárová
Dušan Valúch
Zuzana Jendželovská
Mária Kobzová
Helena Kublová
Karol Hambálek
Vladimír Ješko
Juraj Štofko
Marián Kondáš
Ján Puncochař
Jozef Oravec
Andrej Vallo
Miloslav Kubla
Ladislav Bimbo
Pavol Zajac
Katarína Martonová
Soňa Mäkká

predseda organizačného štábu
podpredseda organizačného štábu, stretnutie TOM
komunikácia
prezentácia, evidencia
prezentácia, evidencia
ubytovanie, stravovanie
bezpečnostné a poriadkové zabezpečenie
dopravné zabezpečenie
zdravotné zabezpečenie
zdravotné zabezpečenie
klasifikácia
prekladanie pre prezidentku ERA – EWV - FERP Lis
Nielsen
pešie trasy
pešie trasy
cyklotrasy
propagácia, program zrazu
propagácia, program zrazu
medializácia
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Peter Hromada

IVV

Týmto dňom začali prípravy a zabezpečovanie zrazu. Uskutočnilo sa 14
zasadnutí. Za hlavné centrum zrazu boli zvolené Zlaté piesky. ktoré sú
najväčším rekreačno-športovým areálom s prírodným kúpaliskom na území
hlavného mesta, Bratislavy. Hľadali sa ďalšie možnosti na ubytovanie
v blízkosti zrazového priestoru. Nebola to ľahká práca. Oslovili sme ubytovacie
zariadenie, ktoré sa nachádzajú oproti Zlatým pieskom, hotely a ubytovne Prim
a OAC sa nedala zabezpečiť rezervácia pre účastníkov, lebo tieto zariadenia
mali dlhodobé objednávky na ubytovanie. Pripravovali sa pešie trasy,
cyklotrasy, trasy pre TOM, miesto pre Majstrovstvá Slovenska pretekov
turistickej zdatnosti, pripravovali sa granty a žiadosti o finančnú podporu na
podujatia, propagačné materiály, zrazové tričká, odznaky, drevené známky,
scenár na otvorenie a ukončenie zrazu, kultúrny program, poriadkové
zabezpečenie a zdravotné zabezpečenie.
Pozvanie na 60. celoslovenský zraz KST a 44. stretnutie TOM prijala
prezidentka ERA - EWV - FERP Lis Nielsen ktorá sa zaujímala o činnosť
turistických oddielov mládeže a prácu s mladými ľuďmi v rámci turistiky. Bola
zaujatá rôznorodosťou činností, ktoré vyvíjame v rámci klubovej činnosti detí
a tiež pestrosťou programu, ktorý pripravujú jednotlivý vedúci pre členov
svojich oddielov na dobrovoľníckej báze. Počas pobytu na zraze sa o jej
program staral Ing. Jozef Oravec a predseda KST Peter Perhala.
Ďalšími hosťami zrazu za KČT – predseda KČT PhDr. Jan Strásky, miesto
predseda KČT Ing. Ján Babnič, predseda sekcie PT KČT Jiří Franc, člen sekcie
PT KČT Zdeněk Cabalka. ATOM – Mojmír Nováček, Tomáš Fúsek, Jiří
Homolka, z Poľska za PTTK – člen Zarzadu Glównego Jaroslav Dabrowski,
z Maďarska za MTS tajomník Magyar Természetjáró Szövetség Pálmai Vencel
s manželkou

Propagácia:
Propagáciu a program zrazu zabezpečovali Pavol Zajac a Katarína Martonová
a Dušan Valúch. Pre propagáciu zrazu bol vyrobený 1ks bannera a 1000ks
letákov s pozvánkou na zraz, ktoré boli rozdávané na 59. CZ KSTa 43. stretnutí
TOM vo Vyhniach a pri ďalších turistických príležitostiach . V celoslovenských
médiách bola propagácia v Slovenskom rozhlase rádio Víkend, rádio Regína, v
RTVS Televíkend a v Krásach Slovenska.
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Ubytovanie a stravovanie:
Zlaté piesky - Hotel Flóra 47 dvojposteľových izieb a 3 apartmány po 5 lôžok
Intercamp – s 300 stanovými miestami, 16 bungalovov 3-lôžkové a 46 chatiek
veľmi jednoduchého typu 3 - 4 lôžkové s možnosťou kúpania.
Stravovanie pre účastníkov na Zlatých pieskoch bolo zabezpečené v hotely Flóra
a v reštauračných zariadeniach v Intercampe Zlaté piesky.
Hotel Plus na Trnávke, cca 20 minút peši od zrazového priestoru.
V bloku F - 20 dvojizbových bytov s kúpeľňou a WC / 3+2 /
V bloku E - 13 buniek dvojizbových so sprchou a WC / 3+3 /
V bloku G - 14 buniek dvojizbových so sprchou a WC / 3+3 /
V turistickej ubytovni 20 dvojlôžkových izieb spoločné sociálne
zariadenie na chodbe, v izbe umývadlo. Stravovanie zabezpečené v hotely Plus.
ZŠ Vrútocká – ubytovanie pre Turistické oddiely mládeže / TOM / na Trnávke
cca 20 minút peši od zrazového priestoru, v triedach na karimatkách, stanovanie
v areály školy. Stravovanie pre účastníkov v školskej jedálni.
Doprava:
Doprava na miesto zrazu a ubytovanie zo ŽSR Hlavná stanica a autobusová
stanica bola zabezpečená miestnymi spojmi MHD Bratislava, ktoré boli uvedené
v zrazovom spravodaji č.: 1
Doprava na jednotlivé trasy bola zabezpečená autobusmi DPM Bratislava, SAD
Trnava, Dunajská Streda.
Prezentácia a účastníci:
Prezentácia účastníkov bola vykonávaná v Intercampe Zlaté piesky už od
pondelka 1.7. 2013 od 17:00h do 19:00h a od 4.7. 2013 od 07:00h do 21:00h.
Činnosť bola ukončená v nedeľu 7. 7. 2013. Miesto prezentácie bolo aj
informačným centrom zrazu. Účastníci tu mohli získať propagačné materiály,
suveníry a spomienkové predmety.
Prezentáciu zabezpečovali:
Helena Kublová, Mária Kobzová, Emil Peterský, František Moravecký, Margita
Perhalová, Mária Cholczová, Katarína Moroczová, Oľga Uherová, Magdaléna
Faragová
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Na zraze bolo evidovaných:
450 účastníkov 60.CZ KST
200 účastníkov 44.TOM
16 klubov TOM
25 klubov KST
Nečlenov KST 21
z Českej republiky 36
z Poľska 1
z Maďarska 2
z Dánska 1
Najmladší účastník: Adrián Horváth 1.7.2003 z KST Bradlo Richnava
Najmladšia účastníčka: Veronika Kalaposová 27.12.1999 z KVT Košice
Najmladšia, ale nečlenka KST. Bianka Bertalanová, Baka 5.1.2007
Najstaršia účastníčka: Mária Schallová z Holíča r. 1935
Najstarší účastník : Milan Ružek Modra r. 1929
Turistické pešie trasy pre 60 CZ KST:
Komisia pre prípravu peších túr pre 60. celoslovenský zraz KST a 44. stretnutie
turistických oddielov mládeže v Bratislave , pracovala v zložení: Jindro Racek,
Jozef Oravec , Jan Puncochař, Miloslav Kubla, Andrej Vallo. Hlavnou úlohou
bolo vytypovať a navrhnúť pešie trasy pre účastníkov zrazu ako aj fakultatívne
autobusové zájazdy. Priestor pre výber trás nám predurčovali pohorie Malé
Karpaty vzhľadom na ich polohu k miestu konania zrazu , v Bratislave. Všetci
členovia komisie dôverne poznajú zo svojej dlhoročnej turistickej praxe Malé
Karpaty a preto pri výbere trás bola od začiatku vzácna názorová zhoda.
Navrhnuté trasy sme rozdelili do dvoch skupín – prímestskú a malokarpatskú. V
prvej skupine boli zahrnuté túry od Voj. nemocnici cez Kačín Marianka –
Borinka – Pajštún - Dračí hrádok – Medené Hámre – Biely kríž – Rača. Ďalšia
časť túr v tejto skupine smerovala cez Devínsku Novú Ves do Schlosshofu a na
Devín a Devínsku Kobylu , ako aj na trojmedzie /H-SK- A/ a Čuňovo. Komisia
pripravila aj pešiu trasu k mohyle gen. Štefánika .
Malokarpatská časť peších túr smerovala na najvyššie vrcholy Malých Karpát Záruby a Vápennú / Roštún / ako aj na malokarpatské rozhľadne Kukla a Veľká
homoľa . Návrh trás predložila komisia organizačnému štábu
na
pripomienkovanie a následne bolo navrhnutých a schválených deväť trás
označených ako P1 až P9.
Pre fakultatívne zájazdy boli navrhnuté a schválené : FV1 fakultatívny zájazd do
Rakúska prechod najvyšším vrcholom pohoria Schneeberg, FV2: fakltatívny
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zájazd na vodné dielo Gabčíkovo, a FV3: fakultatívny zájazd na hrad Červený
Kameň a návšteva jaskyni Driny.
Člen komisii M. Kubla vypracoval mapový materiál k jednotlivým trasám , A.
Vallo pripravil textový a obrazový materiál do zrazového spravodaja. Komisia sa
pravidelne stretávala vždy po zasadnutí organizačného štábu zrazu, v klubovni
KTS Slovnaft, na pracovnom stretnutí.
Pre potreby vedenia jednotlivých trás , zabezpečila 26 vedúcich , z bratislavských
turistických klubov , ktorí viedli účastníkov na trase. Účastníci vyjadrili
maximálnu spokojnosť všetkým vedúcim trás , komisia pripája poďakovanie za
ich odvedenú prácu.
Členovia komisie patrili medzi najaktívnejších organizátorov v príprave ako aj
počas celého zrazu čím prispeli k úspešnému priebehu zrazu a preto im patrí
poďakovanie za ich prácu.
Sprievodcovské služby:
Andrej Vallo, Luboš Šopák, Jozef Podmanický, Ján Dinga, Ján Puncochář,
Zuzana Puncochářová, Milan Patrovič, Libuša Dianová, Peter Hrdlička, Vlado
Ješko, Ján Pospíšil, Adam Ješko, Boris Ješko, Mária Lorincová, Miloslav Kubla,
Rudolf Šimko, Jozef Karovič, Lídia Gregorová, Vladimír Gábriš, Roman
Matovič, Peter Bedoč, Dušan Sporina, Peter Szomogyi, Ján Hurta, Alexander
Gašparík, Kvetoslava Šušková.
Sekcia turistiky so psom pri KBT pripravila v rámci 60.CZ KST a 44. stretnutia
TOM aj stretnutie priateľov turistiky so psom, ktoré sa uskutoční 6. júla 2013
(sobota) od 9:00 h v Bratislave - Rači – Malé Karpaty. Podujatie viedol Dušan
Alföldy

Počet účastníkov:
P1 - zrušená
P2 - 150
P3 - 40
P4 - zrušená
P5 - 70
P6 - 115
P7 - 40
P8 - 60
P9 - zrušená

FV1 Schneberg - 67
FV2 Gabčíkovo - 35
FV3 Červený kameň, jaskyňa Driny - 56
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Cyklotrasy pre 60. CZ KST:
Popri peších trasách bolo pre účastníkov pripravených 5 cyklotrás s celkovou
dĺžkou 286 km. Navštívili – Mohylu M. R. Štefánika, Trojmedzie, Malé
Karpaty, Moravskú cestu, starobylý Devín, vodné dielo Gabčíkovo, Petržalské
vojenské bunkre a vojenský cintorín, Stupavu, Schlosshof, Hainburg, Jandorf,
vodné dielo Čunovo. Počas cyklovýletov účastníci boli oboznámení
s jednotlivými a ich históriu priamo na mieste.
Sprievodcovské služby:
Ladislav Bimbo, Juraj Ábel, Ján Ábel, Rudolf Šándrik, Peter Klučiar, Alena
Benčíková, Marián Šumšla.
Počet účastníkov:
C11,C12 31
C21,C22,C23 -28
C30 36
44. stretnutie TOM:
V dňoch 1.-7. júla sa konalo v Bratislave 44. Stretnutie TOM. Centrom diania sa
stala ZŠ Vrútocká v mestskej časti Bratislava – Ružinov, mestská časť Trnávka.
Táto škola bola vybraná z dôvodu najbližšej dostupnosti k Zlatým pieskom
a hotelu Plus, kde sa konala dospelácka časť zrazu . Rokovania so základnou
školou boli začaté s predstihom viac ako 1 rok, avšak musíme konštatovať, že
čím sa termín stretnutia TOM blížil dohodnuté podmienky s vedením školy sa
začali neustále obmieňať. Situácia sa natoľko vyhrotila, že bol nutný zásah
predsedu KBT Petra Perhalu a predsedu organizačného štábu Jindricha
Racka, zapojenie zriaďovateľa mestskej časti Bratislava – Ružinov, čo však
v konečnom dôsledku viedlo k ďalším platbám.
Z dlhodobého pozorovania ohľadne diania v rámci Bratislavy musíme
konštatovať, že na činnosť TOM na území Bratislavy nie sú vhodné podmienky,
nakoľko školy sa stávajú čoraz viac komerčnejšie a očakávajú, že budeme platiť
neúnosné platby za prenájom priestorov, ktoré sú pre činnosť TOM v Bratislave
likvidačné.
Celkovo sa 44. Stretnutia TOM zúčastnilo 200 účastníkov. Z toho 50 bolo
z Českej republiky. O organizačnú časť stretnutia sa striedavo staralo okolo 20
členov TOM Boanerges Bratislava. Z toho prítomných non-stop počas zrazu
bolo vždy cca 12 členov.
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Program pripravený pre účastníkov zrazu bol plne v rukách TOM Boanerges.
K dispozícii bola trampolína, ktorú sa nám podarilo postaviť vďaka rodine
a ochote našej členky Barbory Biščovej. Rovnako sa jej rodina postarala
o zapožičanie DVD filmov, ktoré sa premietali. V spolupráci s IHRYSKO.SK
sme zriadili večernú herňu so spoločenskými hrami s možnosťou odskúšať si
nové typy hier, zorganizovali sme turnaj o vecné ceny. Ďalším príspevkom do
programu bola hra a ukážka Lesov SR. Keďže však bolo veľmi priaznivé
počasie a oddiely naplno využívali možnosti výletov, tejto ukážky sa zúčastnilo
veľmi málo TOM-íkov.
Z programu mali oddiely možnosť zúčastniť sa turnaja vo vybíjanej
a futbalového turnaja. Rovnako v areáli školy riešili šifrovaciu hru, ktorá sa
ukázala ako veľmi náročná. Vopred plánovaná diskotéka v telocvični bola
nakoniec presunutá do jednej z tried, keďže sme chceli vyjsť v ústrety
zúčastneným oddielom a neukončiť ju o desiatej hodine, ako bola požiadavka
školy.
Ako veľké negatívum berieme prítomnosť pracovníkov školy počas celého
týždňa, rovnako tiež bolo zarážajúce, že škola nám nebola odovzdaná pripravená
na túto akciu, nakoľko ešte počas ubytovávania účastníkov zrazu sa nám
v triedach pohybovali učiteľky.
Bezpečnostná časť bola vyriešená excelentne nielen zo strany policajného zboru,
ale aj vlastnými prostriedkami, kedy sa na strážení školy podieľali starší
členovia oddielu, ktorí školu strážili aj počas noci.
Prvotné problémy so školskou jedálňou boli vyriešené k nášmu prospechu,
vedúca školskej jedálne sa snažila maximálne nám vychádzať v ústrety a aj
s obmedzenými finančnými prostriedkami nakladala tak, aby boli všetci
stravníci spokojní. V rámci kompenzácie finančnej straty kvôli vyrubeným
miestnym poplatkom sme časť sponzorského daru od firmy Kaufland boli
nútení použiť na nákup pre stravníkov.
Najviac účastníkov absolvovalo trasu TOM 5 a to v počte 60 osôb. Trasa TOM
1 bola z dôvodu nezáujmu účastníkov dokonca zrušená. Zhruba rovnaký záujem
bol o fakultatívne výlety, ktorých sa zúčastnilo cca 30 osôb na každom výlete
(mimo účastníkov z ČR). Trasu TOM 3 sa nám dokonca podarilo obohatiť
o návštevu Vedeckého centra Atlantis na Kolibe, kde sa nám narýchlo podarilo
vďaka Marianne Polakovičovej, ktorá skupinu sprevádzala, vybaviť zľavu.
Jediný incident, ktorý sme zaznamenali bola krádež zrazového bannera počas
noci z plotu školy, ktorý bol doslova vyrezaný a ostali po ňom len ukotvovacie
oká. Túto krádež nezachytila ani služba v škole, ani policajné hliadky, ktoré sa
často pohybovali okolo areálu školy.
Na záver môžem za organizátorský oddiel skonštatovať, že situácia a podmienky
pre organizovanie vrcholových podujatí na území Bratislavy sa rapídne zhoršila.
Členovia TOM Boanerges vyvinuli maximálne úsilie, aby zabezpečili kvalitný
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program a príjemný pobyt pre všetkých zúčastneným. Vo väčšej miere išlo
o deti a mládež, ktorej vekový priemer bol 20 rokov.
Organizačné a sprievodcovské služby zabezpečovali:
Nadežda Jančárová, Barbora Biščová, Marianna Polakovičobá, Laura Berková,
Tereza Molnárová, Matej Vajda, Miriam Jíchivá, Natália Čonková, Veronika
Malgotová, Michal Klein, Kristína Lapuníková, Samuel Andel, Katarína
Halabrin, Daniel Pavelka, Štefan Klein, Daniel Horňák, Marek Machata, Helena
Andelová, Stanislava Andelová, Ráchel Lacková.

TOM Sivec
TOM Košťany, Mochovce
TOM Závod
TOM Baka
TOM Motáci
TOM Rýchla rota
ATOM KČT
TOM Lokomotíva Atom
TOM Brontosaurus
TOM Salamander
TOM Kláštor pod Zniev
TOM Krtko
TOM Dracice
ZŠ Bátovce
TOM Bobríci
TOM Boanerges Bratislava
Delegáti ATOM

Danielová
Ferienčíková
Jediná
Bertalan
Majchutová
Mišík
Nováček
Sekerášová
Taššová
Andrásiová
Božeková
Dučaiová
Izak
Gašpar
Barborík
Jančárová

5
15
12
5
4
6
50
8
7
6
9
6
7
15
4
20
3

Pred 60. CZ KST a 44. stretnutie TOM 30.06.2013, sa uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti. Pretekov sa zúčastnilo 111
pretekárov. Preteky sa uskutočnili v Knižkovej doline v Rači. MUDr. Daniel
Peterský.
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Zdravotné zabezpečenie zrazu:
Lekári občianskeho združenia BERNÁRD CYKLOKLUB SLOVAKIA boli
zodpovední za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti počas zrazu a pretekov
PTZ. Zdravotné stredisko ( ošetrovňa ) bolo zriadené v areáli na Zlatých
pieskoch v bungalove 1. s nepretržitou zdravotnou službou, ktorú zabezpečoval
MUDr. Juraj Štofko, PhD., a MUDr. Marián Kondáš, PhD. Ošetrovňa bola
vybavená potrebnými liekmi, špeciálnym zdravotníckym materiálom
a zdravotnou technikou na poskytnutie nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti.
Vedúci každej trasy bol vybavený pohotovostnou brašnou na poskytnutie prvej
pomoci. Jednotliví vedúci absolvovali školenie prvej pomoci, ktorú vykonal
Doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD. Lekári pôsobili aj ako doprovod na
jednotlivých trasách – peších, cyklo a turistiky so psom. Zdravotné zabezpečenie
na MS PTZ zabezpečoval MUDr. Pavol Šiška. Zdravotné zabezpečenie na VHT
túrach zabezpečovala MUDr. Elena Kondášová.
Počas celého zrazu nedošlo k vážnym poraneniam, ani trvalým poškodeniam
zdravia účastníkov. Najvážnejšou udalosťou bol kolaps na podujatí VHT na túre
na Schneeberg, ktorý riešila MUDr. Elena Kondášová.
Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie zrazu:
V rámci príprav a priebehu 60.Celoslovenského zrazu KST a 44. stretnutia
TOM, bol Karol Hambálek poverený poriadkovo - bezpečnostným
zabezpečením zrazu. Na zabezpečenie úloh bolo potrebné osobne aj písomne
osloviť nasledovné subjekty:
- Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava II
- Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava III
- Mestskú políciu v Bratislave
- Zmluvnú SBS
- Miestny úrad Bratislava-Ružinov
- Miestny úrad Bratislava Nové Mesto
- Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Prievoz
Pred začatím zrazu sa 30.06.2013 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
v Pretekoch turistickej zdatnosti, v Bratislave-Rači v Knížkovej doline.
Jednotlivé bezpečnostné, poriadkové zložky a Integrovaný záchranný systém (
DHZ ) si zodpovedne plnili svoje úlohy im vyplývajúce zo zákonov
a všeobecne-záväzných nariadení v priestoroch a ubytovacích zariadeniach,
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počas slávnostného otvorenia a ukončenia zrazu.
V rámci podujatia sa
nevyskytli nedostatky takého charakteru, ktoré by ovplyvnili pokojný priebeh
zrazu. Účastníci zrazu dodržiavali pokyny organizátorov, usporiadateľskej
služby, príslušníkov Policajného zboru, Mestskej polície a zmluvnej SBS.
Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie si jednotlivé zložky plnili
v nadštardatnom rozsahu v priestoroch zrazu ATC Zlaté piesky, Základnej školy
na Vrútockej ul. a v Hotely PLUS Bratislava-Trnávka.
Klasifikácia:
Účastníci 60. celoslovenského zrazu KST a 44. stretnutia TOM v priebehu
zrazu mohli plniť podmienky výkonnostnej turistiky po línii zápočtových ciest.
Pešie trasy pre ZC III stupňa - P1, P2, P3, P4, P5
Cyklotrasy pre ZC III stupňa - C11, C22, C30
Priebežné plnenie podmienok potvrdzovali v účastníckom preukaze vedúci trás
a na záver hlavný klasifikátor Klubu bratislavských turistov Ing. Ján
Puncochář. Z účastníkov si na záver nikto nedal potvrdiť splnenie ZC III.
O plnenie podmienok IVV prejavilo záujem 77 turistov. Plniť podmienky IVV
mohli peši alebo cyklo. Začlenenie IVV do zrazu splnilo úlohu propagácie
krás Slovenska, prírody histórie a turistiky.
Klub bratislavských turistov ponúkol aj plnenie podmienok pre získanie
Oblastného turistického odznaku Bratislava.

Záštitu nad zrazom prevzali:
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky Ján
Počiatek
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy doc. RNDr. Milan
Ftáčnik, CSc.
Starosta mestkej časti Bratislava – Ružinov Ing. Dušan Pekár
Boli vypracované a podané granty.
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Podpora podujatia:
Na podporu podujatia sme oslovili premiéra vlády SR, Hypernovu, Tesko, Lidl,
Wolsvagen, Ekopolis, Západoslovenskú energetiku, ktoré s poďakovaním
zamietli naše žiadosti na podporu podujatia. Spoločnosť Kaufland podporila
stretnutie TOM nákupnými poukážkami a pivovar Steiger materiálne. Ďalšie
organizácie ani neodpovedali na žiadosť o podporu podujatia.
Podujatie podporili:
Bratislavský samosprávny kraj – 1 500€
Spoločnosť Kaufland podporila stretnutie TOM nákupnými poukážkami
v hodnote 600€
Primátor mesta Bratislavy podporil stretnutie TOM – 500€
Klub slovenských turistov - 5000€
Steiger – materiálne

Jindrich Racek
Predseda organizačného štábu
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