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ČERSTVÝ SEDEMDESIATNIK KOPA BERIE ŽIVOT STÁLE S NADHĽADOM

S futbalom začínal na dvore rodičovského domu a neskôr dal svojmu talentu vyniknúť aj v ostatných kluboch. Mikuláš Komanický oslávil
životné jubileum.

PREŠOV. Mikuláš Komanický začínal s futbalom v rodnej Dlhej Lúke (okres Bardejov), ako žiak i dorastenec hral za Partizán Bardejov.
Keď bol prijatý na štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove – získal na nej akademický titul PhDr., prestúpil do Tatrana Prešov.

V Tatrane, ktorý bol pre neho srdcovou záležitosťou, naštartoval svoju úspešnú hráčsku, trénerskú i funkcionársku kariéru.

Na futbalových trávnikoch obdivovali fanúšikovia jeho hráčske umenie, oddanosť hre a poznali ho ako šikovného a rýchleho krídelného
útočníka. V útoku si najlepšie rozumel s Jozefom Bubenkom. V prvej československej lige ročníka 1972/73 bol pri jedinečnom úspechu
Prešova – mužstvo pod taktovkou trénera Milana Moravca sa tešilo zo striebornej priečky. Keď mal 22 rokov, utrpel vážne zranenie.
Vďaka pomoci lekárov, ale i svojej pevnej vôli, sa vtedy z trávnikov prvoligových štadiónov nevytratil.

Familiárne prezývaný Kopa po doliečení prešiel z postu útočníka na pozíciu pravého obrancu. Aj na tomto poste hral parádne, patril k
najspoľahlivejším pilierom, oporám mužstva, rád do tejto činnosti pridával svoje povestné útočné výpady. V drese Československa
odohral jeden zápas, v tíme Československa do 23 rokov päť stretnutí.

Po skončení hráčskej kariéry bolo významné jeho trénerské pôsobenie. Najprv trénoval v prešovskom Tatrane dorastencov. Neskôr v
Tatrane trénoval aj mužov, viedol Jelšavu, Trebišov, Nitru, Bardejov, Ružomberok, Rimavskú Sobotu, Michalovce, Lipany.

O svoje najkrajšie zážitky z futbalových začiatkov, o štúdiu i začiatkoch trénerskej kariéry sa Mikuláš Komanický, ktorý nedávno oslávil
životné jubileum 70 rokov, podelil v rozhovore.

Ako ste sa dostal k futbalu?

Ako dieťa som vyrastal na dedine a v našom dome bol obchod. A keďže po chlieb sa chodilo v popoludňajších hodinách a počet chlebov
bol len obmedzený, tak deti po vyučovaní prišli pred náš dom – obchod a čakali na dovoz chleba. Naša záhrada sa v tom čase zmenila
na minifutbalové ihrisko. Neskôr rodičia postavili nový dom, ktorý bol blízko pri futbalovom ihrisku, a tam sa to celé začalo (úsmev).

Nie je tajomstvom, že futbal ste hrávali aj na škole, odkiaľ ste sa dostali aj do tímu Partizána Bardejov.

Keď som chodil na základnú školu, hrala sa pionierska liga vo futbale základných škôl. Vďaka tejto súťaži som sa dostal do žiackeho
družstva Partizána Bardejov. Áčko Bardejova hralo v tom čase v druhej československej futbalovej lige, a tak väčšiu motiváciu som ani
nemohol mať (úsmev). Sen sa mi splnil a ako osemnásťročný som začal v tejto súťaži hrať. Bol to dobrý odrazový mostík.

Na čo z hráčskej kariéry si najradšej spomínate?

Najradšej spomínam na začiatky medzi dospelými. Bardejov bol po jesennej časti na poslednom mieste so siedmimi bodmi. V novinách
písali, že Bardejov vypadne. V zime prišiel nový tréner, pán Gašparík, a ten začal mužstvo omladzovať a posilňovať.

Bol to jeden z dôvodov, že ste dostali šancu v tíme.

Presne tak som sa dostal do kádra. Spolu so mnou prišiel do mužstva aj Miťo Andrejko, s ktorým sme vytvorili výbornú dvojicu a svojimi
gólmi pomohli mužstvu k zázračnej záchrane.

Zrejme ste chceli aj ďalej pokračovať vo dvojici. Prečo to nevyšlo?

Áno. S Andrejkom sme chceli ísť niekde spolu, ale „hra“ funkcionárov nás rozdelila – ja som odišiel do Tatrana, čo som nikdy neoľutoval,
a Andrejko do VSS Košice.

Ako si spätne spomínate na pôsobenie v Prešove?

Po príchode do Prešova som si herne sadol s Bubenkom. Škoda, že po dvoch veľmi úspešných sezónach, keď sme v ročníku 1972/73
obsadili druhé miesto, prišlo v Tatrane k hráčskej obmene. Niektorí hráči odišli, ale to najvážnejšie bolo, že sme piati hráči základnej
zostavy vypadli dlhodobo pre vážne zranenia.
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Zranenie neobišlo ani vás.

Mal som roztrhnutú Achillovu šľachu. A to sa potom odzrkadlilo aj na výsledkoch.

Ktoré futbalové zážitky sú pre vás tie najlepšie?

Jednoznačne zápasy v mužstve Československa do 23 rokov a jeden zápas za A mužstvo Československa. Tiež rád spomínam na
mesačné sústredenie československej reprezentácie v Zeiste, kde tréneri formovali mužstvo, ktoré v roku 1976 získalo titul majstra
Európy. Žiaľ, práve v tom období prišlo moje zranenie.

Vaša úspešná generácia venovala pozornosť aj vysokoškolskému štúdiu. Čo vám štúdium dalo?

Jedným z dôvodov prestupu do Prešova bolo, že som sa prihlásil na štúdium na pedagogickú fakultu. Zranenie mi aj tu skrížilo plány.
Zanechal som štúdium telesnej výchovy a začal študovať na filozofickej fakulte. V tejto oblasti na nás veľmi vplýval tréner Milan Moravec.
Práve to, že sme získali vysokoškolské vzdelanie, nám uľahčilo zaradiť sa do civilného života po skončení hráčskej kariéry.

Čo bolo kľúčovým rozhodnutím k tomu, že ste sa dali na trénerskú dráhu?

Po ukončení aktívnej činnosti som začal pracovať ako vychovávateľ v Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom v Prešove-Solivare
a neskôr ako zástupca riaditeľa. Popritom som začal trénovať žiakov, potom som tri roky trénoval mladších dorastencov, ktorí boli trikrát
majstri Slovenska, a ďalšie tri roky starších dorastencov, ktorí dvakrát boli majstri Slovenska a v roku 1986 sme získali historicky prvý titul
dorasteneckého majstra Československa.

Vaše trénerské kroky ale smerovali rovno do Tatrana.

To áno. Po vypadnutí Tatrana z prvej ligy v roku 1988 som sa stal tajomníkom TJ Tatran a tam sa prakticky rozhodlo o mojom osude. V
roku 1990 som prešiel na trénerský post.

Trénerstvo zrejme nebolo jednoduchou profesiou.

Vôbec nie. Na druhej strane, hoci je to profesia veľmi náročná, ktorá sa bez plnej podpory rodiny a jej pochopenia nedá robiť, je to
zároveň profesia veľmi pekná. Najmä keď sa vám váš koníček stane zamestnaním, čo bol môj prípad (úsmev).

Čo bolo pre vás v rámci trénerstva takým najťažším sústom?

Samozrejme fakt, že sa musíte dokázať povzniesť nad prehrami a nad „odbornosťou“ niektorých funkcionárov a pokrikovaním
„tiež-fanúšikov“.

Ako by ste sa zhodnotil ako tréner?

O tom by mali hovoriť tí, ktorých som trénoval a s ktorými som úzko spolupracoval. Ale rozhodne som ako tréner nemal rád, keď sa mi
niekto plietol do zostavy. Celý týždeň pracujem s hráčmi a pred zápasom príde poslíček s tým, že kto má hrať. Na to som nikdy nepristal
a aj som na to doplatil.

Zrejme môže za tento váš postoj aj fakt, že ste mali pomerne náročné detstvo.

Vyrastal som bez otca, celý život som sa prebíjal sám. Svoje som si zažil po príchode do Bardejova a ani začiatky v Prešove neboli
ideálne, no dokázal som ich prekonať. Preto som taký prístup nemal rád.

Čo vaše koučovanie na ihrisku. Aké bolo?

V jednej ruke med, v druhej bič (smiech). Vedel som hráča zjazdiť, ale nemal som problém ani verejne povedať prepáč. Väčšina hráčov
to pochopila, a dôkazom toho je aj to, že doteraz mi bývalí zverenci posielajú esemesky (úsmev).

Boli ste klubovým i reprezentačným trénerom. Aké poznatky ste na jednotlivých štáciách získali?

Bolo to diametrálne odlišné. V klube som si vypracovával tréningové plány na celý rok, bol som denno-denne v kontakte s hráčmi,
realizačným tímom, v prípade potreby aj s vedením klubu. Pri reprezentácii som skoro zabudol trénovať. Hráčov máte k dispozícii tri až
päť dní, tréner je tam skôr manažérom.

A čo pôsobenie na Cypre? Ako si spätne spomínate na toto obdobie?

Na Cypre som zistil, že ísť do inokultúrneho prostredia bez dôkladného ovládania jazyka a fungovať prostredníctvom tlmočníka
jednoducho nestačí. Sú to roky driny (smiech).
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Vy ste známy aj svojimi bonmotmi. Ako sa u vás rodia?

Tie bonmoty prináša život sám. Stačí chodiť s otvorenými očami a medzi toľkými hráčmi a spolupracovníkmi sa stále niečo udeje. A často
je potrebné stresové situácie premostiť nejakým vtipom.

Prešovský futbal sa ocitol v mimoriadne náročnej situácii. Ako to vnímate vy ako bývalý hráč a tréner?

V roku 1996 mesto Prešov v dobrej vôli vyhovelo veľkému záujmu vtedajšieho občianskeho združenia Tatran a za symbolickú korunu
odstúpilo klub i majetok občianskemu združeniu. Ako to všetko skončilo a kde niektorí dobrodruhovia a takzvaní odborníci doviedli
najstarší klub na Slovensku, vieme. Som rád, že hoci až na tretí pokus, ale predsa sa podarilo klub vrátiť mestu.

Aké sú podľa vás východiská pre klub?

Ak všetko legislatívne prejde, verím, že Tatran vstane z popola ako bájny vták Fénix. Doslova však bude musieť začať od nuly. Tu je však
veľké ponaučenie, že v podmienkach mesta Prešov musí byť futbal pod krídlami mesta. Ale na druhej strane pani primátorka správne
poznamenala, že mesto nemôže podporovať profesionálnych futbalistov. Ten počin – odkúpenie akcií, berie ako podanie pomocnej ruky
futbalu, aby celkom nevymizol z futbalovej mapy a chce mu pomôcť, tak ako hlasujúci poslanci, k jeho naštartovaniu. Preto úlohou
novovzniknutého predstavenstva bude v čo najkratšom čase zabezpečiť sponzora či sponzorov na financovanie celého klubu.

Po tom, čo ste zavesili trénerskú kariéru na klinec, ste sa stali poslancom mestského zastupiteľstva v Prešove a boli ste i poslancom
zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Ako vnímate toto svoje pôsobenie?

Ako poslanec zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja som pred svojím druhým volebným obdobím pocítil politickú špinavosť
na vlastnej koži. Snažím sa zodpovedne plniť úlohy a požiadavky občanov vo svojom volebnom obvode. Som presvedčený, že na
Sídlisku III ostane po mne nejaká stopa.

Z čoho máte najväčšiu radosť?

Časy sa menia, roky pribúdajú, starneme. V tomto pokročilom veku mi najväčšiu radosť robia vnúčatá (úsmev).

KOPOV BONMOT

■ Mikuláš Komanický zvaný Kopa, člen Siene slávy prešovského športu, vie vtipným bonmotom odľahčiť akokoľvek vážnu situáciu. Jedna
z najlegendárnejších hlášok sa mu podarila v roku 2004. Absolvoval vtedy náročnú operáciu srdca. Na novinársku otázku, prečo si nedal
srdce zoperovať u chýrneho profesora Fischera, ale uprednostnil košickú fakultnú nemocnicu (operoval ho primár Hulman) odvetil:
„Prípadný prevoz rakvy z Bratislavy by vyšiel podstatne drahšie než z neďalekých Košíc.“

Ako hlavný tréner Tatrana sa Mikuláš Komanický raduje s asistentom Vladimírom Gombárom po víťazstve 2:1 nad Slovanom, v novembri
2000. Pred dvadsiatimi rokmi ako tréner Ružomberka. Mikuláš Komanický oslávil jubileum. Kopačky vyzul a vhupol do miestnej politiky.

Autor: JÁN JACOŠ FOTO: TASR (frk)

https://monitora.sk/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 7

Malí cestovatelia zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému detskému pasu  
  19. 8. 2021, 7:19, Zdroj: spisiakoviny.eu , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 4.3 tis. GRP: 0,10 OTS: 0,00 AVE: 315 Eur 

Publikované 19. augusta 2021

Share

19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Spisiakoviny
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Zdieľať

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: 24hod.sk - 24 hodín s.r.o. - WebSys s.r.o.
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Twitter

19.8.2021 Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému detskému pasu si
zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového cestovania mestom
– s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas, ktorý si je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat. Realizovaný je s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Viac k témam: Visit Košice

Zdroj: Webnoviny.sk – Malí cestovatelia zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému detskému pasu © SITA Všetky
práva vyhradené.

Autor: SITA
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Nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, „Overuj si fakty“ upozorňuje na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a
nepodložených správ.

20. august 2021 Eva Mikulová Správy

Nenaleťte dezinformáciam. Univerzita P. J. Šafárika spúšťa informačnú kampaň

Nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, „Overuj si fakty“ upozorňuje na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a
nepodložených správ.

Zdroj: TASR/František Iván

Súčasná doba je poznačená kvantom informácií, ktoré máme k dispozícii prostredníctvom množstva informačných kanálov.

Nedostatok osvety a mediálnej výchovy mladých ľudí spôsobuje, že nedokážu v návale misinformácií a dezinformácií kriticky reagovať na
správy na internete a ľahko uveria dezinformáciam a konšpiráciam.

Súčasťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, kde sa dozviete, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v informačnom
toku na internete.

Kampaň nie je len pre študentov UPJŠ ale aj pre zamestnancov, odbornú verejnosť a tiež pre všetkých, ktorí majú záujem rozoznať
pravdivé a nepravdivé informácie.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID19. Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť
všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na
našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou.“ uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Zdroj: Dnes24.sk

Autor: Global24 s.r.o.
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: webnoviny || webnoviny
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Zo smelých a zvedavých detí sa stávajú veľkí dobrodruhovia.

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami. „Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny,
čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa
preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela
Podoláková. Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia
Košíc a okolia. „Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje
rodiny, aby v Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková. Dobroduch a dobrodruhovia Košický
detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je ilustrovaný
sprievodca od autoriek štúdia Katkat. Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická
záhrada Košice, Miklušova väznica, Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum,
Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších. Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou
dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za navštívený počet lokalít. Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti,
za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z
detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu. Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú
šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo vyhľadávaných košických hoteloch. Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia „Pasy
sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o ktorých
sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás uchvátili, je to
nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala spokojná
návštevníčka z Bratislavy. „Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa
míňajú. Absolvujú aj bonusovú aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva
nadšenie manažérka DinoParku Košice Katarína Sopková. Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský
pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s
rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas. Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a
veľmi sa z neho tešili.“ Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký
záujem, čo nás mimoriadne teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme,
aby naozaj všetky deti, ktoré k nám prídu, svoj pas dostali.“
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Zo smelých a zvedavých detí sa stávajú veľkí dobrodruhovia.

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom," povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili," dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas, ktorý si je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat. Realizovaný je s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

DOPORUČUJEME PREČÍTAŤ TIEŽ

Aplikácia na kontrolu Green pasov je pripravená už dávno, čakalo sa len na pokyn hygienikov

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov," napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť," neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili."

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
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Správy 19.8.2021 Sita Poslať

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: FinReport.sk
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Malí cestovatelia zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému detskému pasu  
  19. 8. 2021, 14:30, Zdroj: akcnezeny.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 886 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 98 Eur 

19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat. Realizovaný je s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky .

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Viac k témam: Visit Košice

Zdroj: Webnoviny.sk – Malí cestovatelia zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému detskému pasu © SITA Všetky
práva vyhradené.
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Malí cestovatelia zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému detskému pasu  
  19. 8. 2021, 7:22, Zdroj: hlohovecko.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 825 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 147 Eur 

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: www.hlohovecko.sk
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V Košiciach malí cestovatelia z celého Slovenska zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému
detskému pasu  

  19. 8. 2021, 9:12, Zdroj: gregi.net , Autor: Martin Gregor, Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové
slová: UPJŠ
Užívateľov za deň: 687 GRP: 0,02 OTS: 0,00 AVE: 104 Eur 

19. augusta 2021 Martin Gregor - gregi Články

Zo smelých a zvedavých detí sa počas leta 2021 v Košiciach stávajú veľkí dobrodruhovia. Oblastná organizácia cestovného ruchu Visit
Košice pre ne v lete spustila úspešný produkt – detského sprievodcu – Košický detský pas, s ktorým deti putujú za tými najzábavnejšími
a najdobrodružnejšími lokalitami v Košiciach.

Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému detskému pasu si zároveň rodiny
nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového cestovania mestom – s adresami,
užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas je ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia KATKAT. Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest,
ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica, Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské
technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít. Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe

vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a
obdržia preukaz sprievodcu. Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o
víkendové pobyty vo vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia atrakcií, ktoré sú súčasťou unikátneho projektu

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Košický detský pas si je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici č. 59 v Košiciach až do konca septembra.
Viac informácií na www.kosickydetskypas.sk .

Autor: Martin Gregor
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Malí cestovatelia zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému detskému pasu  
  19. 8. 2021, 7:46, Zdroj: aktualizovane.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 624 GRP: 0,01 OTS: 0,00 AVE: 88 Eur 

19. augusta 2021

19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

New York zaviedol tvrdé pravidlá, neočkovaní sa do reštaurácie či iných zariadení nedostanú

17.8.2021 (Webnoviny.sk) - V New Yorku od utorka začali platiť pravidlá, na základe ktorých musia reštaurácie, telocvične či múzeá od
zákazníkov vyžadovať potvrdenie o va...

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“
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3 hodiny staré SITA

Zo smelých a zvedavých detí sa stávajú veľkí dobrodruhovia.

19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat. Realizovaný je s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky .

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: SITA
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: admin || admin
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Peter Gašparík
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Peter Gašparík
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Viac k témam: Visit Košice

Zdroj: Webnoviny.sk – Malí cestovatelia zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému detskému pasu © SITA Všetky
práva vyhradené.

Autor: spravodajstvo
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: editor || editor
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Vytvorte si vlastný inzertný portál na podnikanie zistiť viac.

19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: admin || admin
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Peter Gašparík

https://monitora.sk/
https://app.monitora.sk/article/450236502/6fab106f4215ad839fd2?topic_monitor=30189&auth=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE2MzIwMjgyMjcsIndpZCI6MTAwNzQsImFpZCI6NDUwMjM2NTAyLCJ0aWQiOjMwMTg5fQ.kF6XlIi2u6cNYXqyQqPVQ3J9wR8LUgh-8ezC0tnP3JM
https://bleskovespravy.sk/mali-cestovatelia-zazivaju-dobrodruzstva-a-nevsedne-zazitky-vdaka-kosickemu-detskemu-pasu/


Monitora s. r. o. | monitora.sk 27

Malí cestovatelia zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka Košickému detskému pasu  
  19. 8. 2021, 6:38, Zdroj: maxivyber.sk , Sentiment: Pozitívny, Téma: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Kľúčové slová: UPJŠ

Užívateľov za deň: 17 GRP: 0,00 OTS: 0,00 AVE: 30 Eur 

Webnoviny Včera o 6:38 19

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“
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Správy

Foto: Visit Košice.

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“
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Slovensko , Správy

19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: SITA
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) - Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami. „Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny,
čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa
preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela
Podoláková. Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia
Košíc a okolia. „Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje
rodiny, aby v Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat. Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad
Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica, Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické
múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších. Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s
postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za navštívený počet lokalít. Každé tri navštívené miesta im prinesú
cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky za dosiahnuté hodnosti. Už po
navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu. Po absolvovaní všetkých aktivít deti
dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy. „Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a
rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“
neskrýva nadšenie manažérka DinoParku Košice Katarína Sopková. Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu:
„Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z
Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas. Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili
niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“ Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je
medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho
dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Super User || Written | | Super User || Super User
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Peter Gašparík
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PartyPortal 19. augusta 2021 V Košiciach malí cestovatelia z celého Slovenska zažívajú dobrodružstvá a nevšedné zážitky vďaka
Košickému detskému pasu 2021-08-19T09:07:53+02:00 Kultúra Žiaden komentár

Zo smelých a zvedavých detí sa počas leta 2021 v Košiciach stávajú veľkí dobrodruhovia. Oblastná organizácia cestovného ruchu Visit
Košice pre ne v lete spustila úspešný produkt – detského sprievodcu – Košický detský pas, s ktorým deti putujú za tými najzábavnejšími
a najdobrodružnejšími lokalitami v Košiciach.

Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému detskému pasu si zároveň rodiny
nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového cestovania mestom – s adresami,
užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas je ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia KATKAT. Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest,
ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica, Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské
technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít. Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe

vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a
obdržia preukaz sprievodcu. Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o
víkendové pobyty vo vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia atrakcií, ktoré sú súčasťou unikátneho projektu

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Košický detský pas si je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici č. 59 v Košiciach až do konca septembra.
Viac informácií na webovej stránke.

Autor: PartyPortal || PartyPortal
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Peter Gašparík
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Zdielať na FB

19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: KOSICE.gratis || | | KOSICE.gratis || KOSICE.gratis
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19. augusta 2021

19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat. Realizovaný je s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky .

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Redaktor || Redaktor
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Peter Gašparík
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Peter Gašparík
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19.8.2021 (Webnoviny.sk) – Malí cestovatelia majú už druhý mesiac šancu spoznať nepoznané a zažiť nezažité. Vďaka Košickému
detskému pasu si zároveň rodiny nemusia plánovať dovolenkový program sami. Sprievodca im ponúka kompletný itinerár zážitkového
cestovania mestom – s adresami, užitočnými informáciami a bonusovými úlohami.

„Leto sa nesie v znamení rodiny. Deti majú prázdniny, čo je najlepší čas na to, aby rodičia či starí rodičia vyšli s nimi na výlet a spoločne
si užili voľné a bezstarostné chvíle. Rozhodli sme sa preto podporiť ich putovanie a spoznávanie Slovenska, a to Košickým detským
pasom,” povedala riaditeľka Visit Košice Michaela Podoláková.

Za novými zážitkami nie je nutné chodiť do zahraničia, malí cestovatelia aj ich rodičia majú možnosť spoznávať zákutia Košíc a okolia.
„Vytvorili sme produkt, ktorý zjednotil všetky zaujímavé miesta a prostredníctvom zbierania zážitkov a odmien motivuje rodiny, aby v
Košiciach strávili viac dní alebo sa sem znova vrátili,“ dodala Michaela Podoláková.

Dobroduch a dobrodruhovia

Košický detský pas , ktorý si je je možné bezplatne vyzdvihnúť vo Visit Košice Infopointe na Hlavnej ulici až do konca septembra, je
ilustrovaný sprievodca od autoriek štúdia Katkat.

Pozýva deti a ich rodičov za dobrodružstvom na vyše 20 miest, ako je napríklad Zoologická záhrada Košice, Miklušova väznica,
Steelpark – Park vedy, Hámor v Medzeve, Múzeum letectva, Slovenské technické múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a mnoho ďalších.

Súčasťou každého Košického detského pasu sú ilustrované samolepky s postavičkou dobroducha Bukiho, ktorými sa deti odmeňujú za
navštívený počet lokalít.

Každé tri navštívené miesta im prinesú cestovateľské hodnosti, za ktoré si vo Visit Košice Infopointe vyzdvihnú vecné odmeny a odznaky
za dosiahnuté hodnosti. Už po navštívení pätnástich lokalít sa z detí stáva dobrodruh sprievodca a obdržia preukaz sprievodcu.

Po absolvovaní všetkých aktivít deti dostávajú diplom a zároveň majú šancu sa zapojiť do žrebovania o víkendové pobyty vo
vyhľadávaných košických hoteloch.

Spokojní návštevníci i prevádzkovatelia

„Pasy sme si vyzdvihli vo Visit Košice Infopointe a za necelé tri dni sme stihli navštíviť až sedem lokalít – medzi nimi boli aj múzeá, o
ktorých sme ani netušili. Deti nás ťahali z jedného miesta na druhé, cestovanie s pasom sa im skutočne veľmi páčilo. Košice nás
uchvátili, je to nádherné mesto a určite sa ešte vrátime. Obzvlášť sme netušili o skvelo prispôsobenom centre pre cyklistov,“ napísala
spokojná návštevníčka z Bratislavy.

„Veľa detí k nám chodí s detským pasom v ruke. O nálepky, ktoré rozdávame, je veľký záujem a rýchlo sa míňajú. Absolvujú aj bonusovú
aktivitu – tetovanie. A musím povedať, že zo zapojenia sa do projektu máme obrovskú radosť,“ neskrýva nadšenie manažérka DinoParku
Košice Katarína Sopková.

Slovami chvály nešetrí ani Ľuboš Porada z Košického hradu: „Košický detský pas funguje skvele, máme veľa návštevníkov, ktorí prídu
cielene práve vďaka tomuto projektu. Mali sme aj deti z Bratislavy, ktoré prišli s rodičmi do Košíc na týždeň a využili Košický detský pas.
Vďaka nemu veľmi jednoducho a efektívne navštívili niekoľko krásnych miest a veľmi sa z neho tešili.“

Úspešnosť projektu potvrdila i samotná riaditeľka Visit Košice: „O Košický detský pas je medzi deťmi veľký záujem, čo nás mimoriadne
teší. Aj keď náklady do tlače presiahli počet vyše 20 000 kusov, už teraz plánujeme jeho dotlač. Chceme, aby naozaj všetky deti, ktoré k
nám prídu, svoj pas dostali.“

Autor: Peter Gašparík
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Futbalista a tréner Mikuláš Komanický: Verím, že Tatran vstane z popola ako Fénix

Rubrika: ŠPORT

ČERSTVÝ SEDEMDESIATNIK KOPA BERIE ŽIVOT STÁLE S NADHĽADOM

S futbalom začínal na dvore rodičovského domu a neskôr dal svojmu talentu vyniknúť aj v ostatných kluboch. Mikuláš Komanický oslávil
životné jubileum.

PREŠOV. Mikuláš Komanický začínal s futbalom v rodnej Dlhej Lúke (okres Bardejov), ako žiak i dorastenec hral za Partizán Bardejov.
Keď bol prijatý na štúdium na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove – získal na nej akademický titul PhDr., prestúpil do Tatrana Prešov.

V Tatrane, ktorý bol pre neho srdcovou záležitosťou, naštartoval svoju úspešnú hráčsku, trénerskú i funkcionársku kariéru.

Na futbalových trávnikoch obdivovali fanúšikovia jeho hráčske umenie, oddanosť hre a poznali ho ako šikovného a rýchleho krídelného
útočníka. V útoku si najlepšie rozumel s Jozefom Bubenkom. V prvej československej lige ročníka 1972/73 bol pri jedinečnom úspechu
Prešova – mužstvo pod taktovkou trénera Milana Moravca sa tešilo zo striebornej priečky. Keď mal 22 rokov, utrpel vážne zranenie.
Vďaka pomoci lekárov, ale i svojej pevnej vôli, sa vtedy z trávnikov prvoligových štadiónov nevytratil.

Familiárne prezývaný Kopa po doliečení prešiel z postu útočníka na pozíciu pravého obrancu. Aj na tomto poste hral parádne, patril k
najspoľahlivejším pilierom, oporám mužstva, rád do tejto činnosti pridával svoje povestné útočné výpady. V drese Československa
odohral jeden zápas, v tíme Československa do 23 rokov päť stretnutí.

Po skončení hráčskej kariéry bolo významné jeho trénerské pôsobenie. Najprv trénoval v prešovskom Tatrane dorastencov. Neskôr v
Tatrane trénoval aj mužov, viedol Jelšavu, Trebišov, Nitru, Bardejov, Ružomberok, Rimavskú Sobotu, Michalovce, Lipany.

O svoje najkrajšie zážitky z futbalových začiatkov, o štúdiu i začiatkoch trénerskej kariéry sa Mikuláš Komanický, ktorý nedávno oslávil
životné jubileum 70 rokov, podelil v rozhovore.

Ako ste sa dostal k futbalu?

Ako dieťa som vyrastal na dedine a v našom dome bol obchod. A keďže po chlieb sa chodilo v popoludňajších hodinách a počet chlebov
bol len obmedzený, tak deti po vyučovaní prišli pred náš dom – obchod a čakali na dovoz chleba. Naša záhrada sa v tom čase zmenila
na minifutbalové ihrisko. Neskôr rodičia postavili nový dom, ktorý bol blízko pri futbalovom ihrisku, a tam sa to celé začalo (úsmev).

Nie je tajomstvom, že futbal ste hrávali aj na škole, odkiaľ ste sa dostali aj do tímu Partizána Bardejov.

Keď som chodil na základnú školu, hrala sa pionierska liga vo futbale základných škôl. Vďaka tejto súťaži som sa dostal do žiackeho
družstva Partizána Bardejov. Áčko Bardejova hralo v tom čase v druhej československej futbalovej lige, a tak väčšiu motiváciu som ani
nemohol mať (úsmev). Sen sa mi splnil a ako osemnásťročný som začal v tejto súťaži hrať. Bol to dobrý odrazový mostík.

Na čo z hráčskej kariéry si najradšej spomínate?

Najradšej spomínam na začiatky medzi dospelými. Bardejov bol po jesennej časti na poslednom mieste so siedmimi bodmi. V novinách
písali, že Bardejov vypadne. V zime prišiel nový tréner, pán Gašparík, a ten začal mužstvo omladzovať a posilňovať.

Bol to jeden z dôvodov, že ste dostali šancu v tíme.

Presne tak som sa dostal do kádra. Spolu so mnou prišiel do mužstva aj Miťo Andrejko, s ktorým sme vytvorili výbornú dvojicu a svojimi
gólmi pomohli mužstvu k zázračnej záchrane.

Zrejme ste chceli aj ďalej pokračovať vo dvojici. Prečo to nevyšlo?

Áno. S Andrejkom sme chceli ísť niekde spolu, ale „hra“ funkcionárov nás rozdelila – ja som odišiel do Tatrana, čo som nikdy neoľutoval,
a Andrejko do VSS Košice.

Ako si spätne spomínate na pôsobenie v Prešove?

Po príchode do Prešova som si herne sadol s Bubenkom. Škoda, že po dvoch veľmi úspešných sezónach, keď sme v ročníku 1972/73 
obsadili druhé miesto, prišlo v Tatrane k hráčskej obmene. Niektorí hráči odišli, ale to najvážnejšie bolo, že sme piati hráči základnej
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zostavy vypadli dlhodobo pre vážne zranenia.

Zranenie neobišlo ani vás.

Mal som roztrhnutú Achillovu šľachu. A to sa potom odzrkadlilo aj na výsledkoch.

Ktoré futbalové zážitky sú pre vás tie najlepšie?

Jednoznačne zápasy v mužstve Československa do 23 rokov a jeden zápas za A mužstvo Československa. Tiež rád spomínam na
mesačné sústredenie československej reprezentácie v Zeiste, kde tréneri formovali mužstvo, ktoré v roku 1976 získalo titul majstra
Európy. Žiaľ, práve v tom období prišlo moje zranenie.

Vaša úspešná generácia venovala pozornosť aj vysokoškolskému štúdiu. Čo vám štúdium dalo?

Jedným z dôvodov prestupu do Prešova bolo, že som sa prihlásil na štúdium na pedagogickú fakultu. Zranenie mi aj tu skrížilo plány.
Zanechal som štúdium telesnej výchovy a začal študovať na filozofickej fakulte. V tejto oblasti na nás veľmi vplýval tréner Milan Moravec.
Práve to, že sme získali vysokoškolské vzdelanie, nám uľahčilo zaradiť sa do civilného života po skončení hráčskej kariéry.

Čo bolo kľúčovým rozhodnutím k tomu, že ste sa dali na trénerskú dráhu?

Po ukončení aktívnej činnosti som začal pracovať ako vychovávateľ v Strednom odbornom učilišti elektrotechnickom v Prešove-Solivare
a neskôr ako zástupca riaditeľa. Popritom som začal trénovať žiakov, potom som tri roky trénoval mladších dorastencov, ktorí boli trikrát
majstri Slovenska, a ďalšie tri roky starších dorastencov, ktorí dvakrát boli majstri Slovenska a v roku 1986 sme získali historicky prvý titul
dorasteneckého majstra Československa.

Vaše trénerské kroky ale smerovali rovno do Tatrana.

To áno. Po vypadnutí Tatrana z prvej ligy v roku 1988 som sa stal tajomníkom TJ Tatran a tam sa prakticky rozhodlo o mojom osude. V
roku 1990 som prešiel na trénerský post.

Trénerstvo zrejme nebolo jednoduchou profesiou.

Vôbec nie. Na druhej strane, hoci je to profesia veľmi náročná, ktorá sa bez plnej podpory rodiny a jej pochopenia nedá robiť, je to
zároveň profesia veľmi pekná. Najmä keď sa vám váš koníček stane zamestnaním, čo bol môj prípad (úsmev).

Čo bolo pre vás v rámci trénerstva takým najťažším sústom?

Samozrejme fakt, že sa musíte dokázať povzniesť nad prehrami a nad „odbornosťou“ niektorých funkcionárov a pokrikovaním
„tiež-fanúšikov“.

Ako by ste sa zhodnotil ako tréner?

O tom by mali hovoriť tí, ktorých som trénoval a s ktorými som úzko spolupracoval. Ale rozhodne som ako tréner nemal rád, keď sa mi
niekto plietol do zostavy. Celý týždeň pracujem s hráčmi a pred zápasom príde poslíček s tým, že kto má hrať. Na to som nikdy nepristal
a aj som na to doplatil.

Zrejme môže za tento váš postoj aj fakt, že ste mali pomerne náročné detstvo.

Vyrastal som bez otca, celý život som sa prebíjal sám. Svoje som si zažil po príchode do Bardejova a ani začiatky v Prešove neboli
ideálne, no dokázal som ich prekonať. Preto som taký prístup nemal rád.

Čo vaše koučovanie na ihrisku. Aké bolo?

V jednej ruke med, v druhej bič (smiech). Vedel som hráča zjazdiť, ale nemal som problém ani verejne povedať prepáč. Väčšina hráčov
to pochopila, a dôkazom toho je aj to, že doteraz mi bývalí zverenci posielajú esemesky (úsmev).

Boli ste klubovým i reprezentačným trénerom. Aké poznatky ste na jednotlivých štáciách získali?

Bolo to diametrálne odlišné. V klube som si vypracovával tréningové plány na celý rok, bol som denno-denne v kontakte s hráčmi,
realizačným tímom, v prípade potreby aj s vedením klubu. Pri reprezentácii som skoro zabudol trénovať. Hráčov máte k dispozícii tri až
päť dní, tréner je tam skôr manažérom.

A čo pôsobenie na Cypre? Ako si spätne spomínate na toto obdobie?
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Na Cypre som zistil, že ísť do inokultúrneho prostredia bez dôkladného ovládania jazyka a fungovať prostredníctvom tlmočníka
jednoducho nestačí. Sú to roky driny (smiech).

Vy ste známy aj svojimi bonmotmi. Ako sa u vás rodia?

Tie bonmoty prináša život sám. Stačí chodiť s otvorenými očami a medzi toľkými hráčmi a spolupracovníkmi sa stále niečo udeje. A často
je potrebné stresové situácie premostiť nejakým vtipom.

Prešovský futbal sa ocitol v mimoriadne náročnej situácii. Ako to vnímate vy ako bývalý hráč a tréner?

V roku 1996 mesto Prešov v dobrej vôli vyhovelo veľkému záujmu vtedajšieho občianskeho združenia Tatran a za symbolickú korunu
odstúpilo klub i majetok občianskemu združeniu. Ako to všetko skončilo a kde niektorí dobrodruhovia a takzvaní odborníci doviedli
najstarší klub na Slovensku, vieme. Som rád, že hoci až na tretí pokus, ale predsa sa podarilo klub vrátiť mestu.

Aké sú podľa vás východiská pre klub?

Ak všetko legislatívne prejde, verím, že Tatran vstane z popola ako bájny vták Fénix. Doslova však bude musieť začať od nuly. Tu je však
veľké ponaučenie, že v podmienkach mesta Prešov musí byť futbal pod krídlami mesta. Ale na druhej strane pani primátorka správne
poznamenala, že mesto nemôže podporovať profesionálnych futbalistov. Ten počin – odkúpenie akcií, berie ako podanie pomocnej ruky
futbalu, aby celkom nevymizol z futbalovej mapy a chce mu pomôcť, tak ako hlasujúci poslanci, k jeho naštartovaniu. Preto úlohou
novovzniknutého predstavenstva bude v čo najkratšom čase zabezpečiť sponzora či sponzorov na financovanie celého klubu.

Po tom, čo ste zavesili trénerskú kariéru na klinec, ste sa stali poslancom mestského zastupiteľstva v Prešove a boli ste i poslancom
zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja. Ako vnímate toto svoje pôsobenie?

Ako poslanec zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja som pred svojím druhým volebným obdobím pocítil politickú špinavosť
na vlastnej koži. Snažím sa zodpovedne plniť úlohy a požiadavky občanov vo svojom volebnom obvode. Som presvedčený, že na
Sídlisku III ostane po mne nejaká stopa.

Z čoho máte najväčšiu radosť?

Časy sa menia, roky pribúdajú, starneme. V tomto pokročilom veku mi najväčšiu radosť robia vnúčatá (úsmev).

KOPOV BONMOT

■ Mikuláš Komanický zvaný Kopa, člen Siene slávy prešovského športu, vie vtipným bonmotom odľahčiť akokoľvek vážnu situáciu. Jedna
z najlegendárnejších hlášok sa mu podarila v roku 2004. Absolvoval vtedy náročnú operáciu srdca. Na novinársku otázku, prečo si nedal
srdce zoperovať u chýrneho profesora Fischera, ale uprednostnil košickú fakultnú nemocnicu (operoval ho primár Hulman) odvetil:
„Prípadný prevoz rakvy z Bratislavy by vyšiel podstatne drahšie než z neďalekých Košíc.“

Ako hlavný tréner Tatrana sa Mikuláš Komanický raduje s asistentom Vladimírom Gombárom po víťazstve 2:1 nad Slovanom, v novembri
2000. Pred dvadsiatimi rokmi ako tréner Ružomberka. Mikuláš Komanický oslávil jubileum. Kopačky vyzul a vhupol do miestnej politiky.

Autor: JÁN JACOŠ FOTO: TASR (frk)
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Nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, „Overuj si fakty“ upozorňuje na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a
nepodložených správ.

20. august 2021 Eva Mikulová Správy

Nenaleťte dezinformáciam. Univerzita P. J. Šafárika spúšťa informačnú kampaň

Nová kampaň Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, „Overuj si fakty“ upozorňuje na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a
nepodložených správ.

Zdroj: TASR/František Iván

Súčasná doba je poznačená kvantom informácií, ktoré máme k dispozícii prostredníctvom množstva informačných kanálov.

Nedostatok osvety a mediálnej výchovy mladých ľudí spôsobuje, že nedokážu v návale misinformácií a dezinformácií kriticky reagovať na
správy na internete a ľahko uveria dezinformáciam a konšpiráciam.

Súčasťou kampane je webová stránka overujsifakty.sk, kde sa dozviete, čo je to dezinformácia, ako ju rozoznať a objaviť v informačnom
toku na internete.

Kampaň nie je len pre študentov UPJŠ ale aj pre zamestnancov, odbornú verejnosť a tiež pre všetkých, ktorí majú záujem rozoznať
pravdivé a nepravdivé informácie.

„Moderná doba prináša nové výzvy. Otvorenosť online priestoru je častokrát zneužívaná a obeťami sú najmä mladí perspektívni ľudia.
Najmä v súčasnosti je vidieť ako nepravdivé informácie a hoaxy deformujú spoločnosť, vynášajú na povrch množstvo emócií ohrozujúcich
napríklad úspešné prekonanie epidémie COVID19. Triezvemu pohľadu na svet a kritickému prístupu k informáciám je však potrebné učiť
všetky generácie. Verím, že kampaň Overuj si fakty pomôže ľuďom nájsť odpovede na otázky, ktoré môžu nabádať k pochybovaniu. Na
našej univerzite si želáme, aby sa misinformácie, dezinformácie, fake news, hoaxy alebo trolling postupne vytratili z povedomia ľudí a zo
spoločnosti, a aby vo verejnom prostredí opäť rezonovala úcta k faktom a hodnotám spätým s pravdou.“ uviedla prorektorka pre
marketing a vzťahy s verejnosťou UPJŠ v Košiciach Regina Hučková.

Zdroj: Dnes24.sk

Autor: Global24 s.r.o.
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