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EXPEDÍCIA KODIAQ OBROVSKÝ
Nové SUV ŠKODA KODIAQ a jeho uvedenie na trh: Ideálna príležitosť, ako odtrhnúť ľudí od displejov rôznych  
zariadení a vytiahnuť ich von. Ako obnoviť spojenia v rodine, medzi priateľmi a spojenie ľudí s prírodou. 
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INŠPIRUJÚCE KRÁSY SLOVENSKA
V každodenných videoreportážach z expedície na stránke KODIAQOBROVSKY.SK, aj v dokumentárnom  
roadmovie, sme predstavili miesta z rôznych regiónov Slovenska, kde sa dajú zažiť veci, ktoré stoja za reč.
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REKORD SA PODARIL
Snúbenci Daniela a Martin, hlavní hrdinovia expedície KODIAQ OBROVSKÝ,  
za svoj výkon získali pamätné medaily a rekord bol zapísaný do Slovenskej knihy rekordov.
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NÁPIS CEZ CELÉ SLOVENSKO
Rekordný GSP nápis „KODIAQ“ meria 1 722 km a rozprestiera sa cez celé Slovensko:  
od Malaciek na západe až po Ubľu na východe krajiny.



Herečka Daniela vymenila Panelák 
          za dobrodružnú expedíciu KODIAQ OBROVSKÝ

VVyyššee 2 000000 kkilooommmeetrrroovv prejdúú snnúúbeennncciii,, braattiissllaavská heerečka Danieellaa MMaacckkoo--
vviččováá a ssccennáárissttaa MMaaarttinn ŠŠeennc, nnaapprieečč cceelýmm Slovenskom, abyyyy vvyyttvvoorriillii rree--
kkoooorrddddnný GGPPSSS nnááááppppiiss „„KKODIAQ“. Svoje ppuutoovvanniee zzaačaaaaallliii vvvvvv sobotu 11.. aaprííla. DDaniela 
vvyyyyšššštarrttoooovvvaaalllaaa zzz BBBBrraattttiislavy, Martin z Ubblee nnaa  vvýýcchodddee rrrrrreeeeeepubliky. SSppolu sa sttretnú 

 bbuddúúcccuuu nedeeľu 9. aaaapríla v Jassnneejjj,, kkkddee sssaa ddoozzvviieemmee, aakkoooooo  to s rekkoorrddom dopaaadne. pp

Rekordný GPS 
nápis cez celé 
Slovensko 

Vyrazme do prírody
Expedícia KODIAQ OBROVSKÝ je 
nielen o  vytvorení slovenského rekordu 
v GPS písaní, ale je to predovšetkým in-
špirácia pre ľudí, aby vyrazili do prírody. 
„Chceme ľudí inšpirovať, aby sa 
odtrhli od monitorov a displejov, 
za ktorými trávime hory času, 
a vybrali sa radšej so svojou ro-
dinou a blízkymi do prírody, kde 
môžu zažiť množstvo príhod, 
ktoré utužia vzťahy v rodine a na 
ktoré budú dlho spomínať,“ ho-
vorí riaditeľ marketingu ŠKODA AUTO 
Slovensko Jan Steyrer. 

Vyhrajte auto
Každý, kto sa zaregistruje na webstránke 
www.kodiaqobrovsky.sk a splní nenároč-
né úlohy, môže vyhrať nové SUV českej 
automobilky ŠKODA KODIAQ na jeden 
rok. 

Počet doteraz registrovaných je 1 200, 
šanca na výhru je veľká. Mnohí z registro-
vaných svoje úlohy už v Bratislave i Koši-
ciach splnili. A okrem toho spolu s pria-
teľmi či rodinou v prírode strávili krásne 
slnečné dopoludnie plné hier, zábavy, 
šantenia i turistiky. 

Prekonávajú svoje pohodlie
Nejedno dobrodružstvo preverí, ako 
sú cestovatelia schopní zvládať situácie, 
ktoré majú od  papučového pohodlia 
riadne ďaleko. Aj preto Daniela absol-
vovala kondičnú prípravu. Samého seba 
bude prekonávať aj Martin: „Bojím sa 
výšok a nemám rád hmyz aké-
hokoľvek druhu,“ prezradil. Daniela 
prvú noc prespala medzi zrúcaninami 
Čachtického hradu Alžbety Báthory ovej, 
pod  nitrianskym Zoborom zlaňovala 
skaly. Martin na druhom konci republi-
ky zasa plával v studených vodách Zem-
plínskej Šíravy. Čo na dobrodruhov ešte 
čaká? Zlaňovanie priepasti, prechod cez 
pohorie, ktorého chodníky vyšliapava-
jú skôr medvede ako turisti, let rogalom 
a mnoho ďalšieho.

Fandia aj hokejisti
Odhodlanie Daniely a Martina prišli podporiť 
aj slovenskí hokejisti – v  Bratislave Jaro Janus 
s Michalom Čajkovským a v Košiciach Marek 
Bartánus s Jakubom Sujom. Nechýbal ani ultra-
maratónec Jozef Rajchl. Do prírody pod Kam-
zíkom, ktorú veľmi často a radi s deťmi navšte-
vujú, si vyrazili aj tanečník Jaro Bekr s herečkou 
Monikou Hilmerovou. Pokiaľ prídete 9. apríla 
do Jasnej, kde snúbenci písanie rekordu zavŕšia, 
môžete sa tešiť na stretnutie s ďalšími známymi 
osobnosťami. 

KODIAQ OBROVSKÝ na webe
Ako sa dvojici snúbencov darí prekonávať nástra-
hy expedície a najmä ako sa im darí kresliť najväčší 
slovenský GPS nápis, môžete sledovať aj na web-
stránke www.kodiaqobrovsky.sk, kde nájdete za-
ujímavé fotografi e či videodenníky aktérov.
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Príďte v nedeľu do Jasnej a spolu s Veronikou 
Velez-Zuzulovou podporte expedíciu KODIAQ OBROVSKÝp p p

Podarí sa snúbencom 
vytvoriť rekordný 
GPS nápis? 

O tom, či sa expedícia 
KODIAQ OBROVSKÝ zapíše do 
slovenskej knihy rekordov, sa rozhodne 
už najbližšiu nedeľu 9. apríla v Jasnej. Na 
Bielej Púti sa skončí aj putovanie bratis-
lavskej herečky Daniely Mackovičovej 
a  jej snúbenca, východniara Martina 
Šenca. Za 9 dní dovedna prejdú 2 000 ki-
lometrov. Toľko bude merať aj GPS nápis 
„KODIAQ“, ktorý sa uchádza o sloven-
ský rekord. 

Organizátor expedície, spoločnosť ŠKODA 
AUTO Slovensko, si okrem nového re-
kordu dala za cieľ motivovať ľudí, aby sa 
stretli so svojimi rodinami a  priateľmi 
a vyšli von do prírody. Pomôcť rodinám 
a  deťom odtrhnúť sa od počítačov a  te-
levízie má nové SUV ŠKODA KODIAQ 
s  unikátnou konektivitou, s  kto rou bude 
každý výlet parádnou jazdou. Užívať si 
jazdu v  automobile ŠKODA KODIAQ 
celý jeden rok môže ktokoľvek. Sta-
čí sa registro vaním pridať k  expedícii 
na stránke www.kodiaqobrovsky.sk a spl-
niť nenáročné podmienky. 

Zapojiť sa do expedície 
KODIAQ OBROVSKÝ, vyraziť na 
výlet a  stať sa súčasťou rekordného GPS 
nápisu cez celú republiku môže verejnosť 
počas celého týždňa a  špeciálne v nede-
ľu v  Jasnej. Tu môžete prejsť kúsok trasy, 
na ktorú sa vyráža o 9. hodine z Jaskyne 
slobody na Bielu Púť. Krátko poobede 
sem dorazia aj snúbenci Daniela a Martin, 
ktorí sa zvítajú po deviatich dňoch odlú-
čenia! Podporiť členov expedície príde 
i úspešná slovenská lyžiarka Veroni-
ka Velez-Zuzulová a tiež aj am-
basádorka automobilu ŠKODA 
KODIAQ, obľúbená herečka Vica 
Kerekes.

Sledujte životné dobrodružstvo Daniely a Martina na webstránke expedície www.kodiaqobrovsky.sk

ský rekord. 

ŠťŠťaststný ký koniecec expedície DaDaDaDaanienienienien ly ly y a Ma Ma Ma Martartartartininainaa  
príídu du dodo Jasnejj popop dpodpop riťriť úsúúspepešpešp šná náá slosloslovevenvenskáskáská 
lyžyžiariarkaka Veronika VellVe eezz-Zuzuzulová aj aj znáznáznámama maa he-he-e-
rečrečkaka Vica Kerekess, ktoororú aú až až autoutomobobmobil il ŠKOŠKOŠŠKODA DA 
KODKO IAQAQ zllomimil al a koonečnečne ne sasa odhodhodlod alaalaalaa urururrobiobioob ťť 

ý psisi vodvodičsičskýký prepreukaukaz.z.i dič ký kk

SnúSnúbenbencici DanDanieliela aa a MaMartrtin sn svovoje pe putovvanie, 
l M ti j t i

Snúbenci Daniela a Martin svoje putovanie,

počas ktorého vytvoria najväčší GPS
éh tvoria najväčší GPS ná-

pis na Slovensku, odštartovali v sobotu 1. 

apríla. Danka štartovala z Bratislavy, Martin 

z druhého konca republiky. 

PPeeešešo, o, na na a bicbicyklykli, i,, autauttom ommm m i vzduzduzduzduzduchocchochom,m,m,m dobdobdobdobdobrodrodrorodrodru-ru-
hhooovovvia ia a dovdovvednednd a pa pa rekrekonaonnajjú taktakt mermer 2 2 0000000 kmkm. N. Nie ieie je jeje 
to nič jednoduché. Martina prekvapila hneď prváoo ničnič jejednodnoducduchéhé MaMartirtinana preprekvakvapilpila ha hneďneď prprvává
túra: „Nečakal som, že budem mať také unavené 
nohy.“ 

Snúbenci zažívajú najdlhšie odlúčenie. Prekonaťťť 
musia aj ďalšie nástrahy. Martin si v obci Havaj mj y j mmmuuselells  
nájsť nocľah. Miestni štamgasti mu odporučili hhaaa-
sičskú zbrojnicu. Za strechu nad hlavou bol vďaačččnný, j
prerespapať vť vvvvšakakakšakšašaa mumumuseelellllll „v„v„vv„ mootoreee“.e

SpoSpoSpopoloččnne strstráveáváveává nýnýný ý časčasč s s s rodrodrodinoinoinou iu iu papaapartnrtnnermrmmermi ni nna va va ý-ý-S
etetochoc je dôležžžitýitýitý, ppppotvotvvvrdzr ujeujeujjejee ajaaj pspspsyyychychy ologičgičgg kakaa MárárárMárMá ia ialetoch je dôležitý, potvrdzuje aj psychologička Mária 
TótTóthovhová Šá Šimčimčákoáková:vá: „V„Viaciac akako mo miesiesto,to, nana ktktoroorom sm smemeTóthová Šimčáková: Viac ako miesto na ktorom sme
strávili dovolenku, nám v pamäti ostávajú situácie, na 
ktorých sme sa všetci zabavili a budú nás baviť aj po 
rokoch.“ Vyrazte si teda do prírody v Jasnej a prežite 
krásny deň.

Láska hhoorryy  pprreennáša. Prreennesie láska cez násstrahy hôr aj dvoch mladých Láska hory pprreennáášša PPrenneessiie lááska cez násstrahy hôôr aj dvo
ssnnúúbbeennccoov,, kkttoríí sa vydali z opačnnýýýýcccchhhh kkkkoooonnnncov republiky na expedíciu 
aaa nnnaa mapu napíšu naaajjjvvväääččččššššíííí GGGGPPPPSSS nápis na Slovensku? Príďte sa sami ovensku? Príďte sa sami 
presveddččiiťť aaa vvvyyhhrajte automobil ŠKODA KODIApresveeddččiiť a vyhrajte automobil ŠKODA KODIAAQ na celý rok!AQQQ na cccceeeeellllýýýýýý rrrrrroooookkkkkk!!!

p p j p
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Rekord sa podaril! 
Najväčší GPS nápis 
na Slovensku meria 
1 722 km

„Rekord, ktorý vytvorili Danie-
la a Martin, patrí k najväčším 
na Slovensku,“ ocenil výkon 
cestovateľov zakladateľ Kni-
hy slovenských rekordov Igor 
Svítok.  

Prekonávať sám seba musel aj Martin. Kú-
pal sa v  ľadovej vode Zemplínskej Šíravy, 
zlaňoval skaly, hoci z  výšok má strach. 
V  Slovenskom raji si natiahol Achillovu 
šľachu, takže zvyšnú časť cesty absolvoval 
so sebazaprením. Martin prekonal 818,9 km.

Podujatie a dvojicu cestovateľov prišli do Jasnej 
podporiť aj športovci Peter Velits a Veronika Ve-
lez-Zuzulová. „Príroda je pre mňa veľ-
mi dôležitá. Hory a sneh – to je môj 
život,“ vyznala sa úspešná slovenská lyžiarka.

Ambasádorka automobilu ŠKODA KODIAQ 
a známa herečka Vica Kerekes sa aktívnym poby-
tom v prírode udržiava v kondícii: „Členovia 
našej rodiny sa dožívajú vysokého 
veku. Verím, že túto genetiku som 
zdedila aj ja. Preto chcem svoje de-
dičstvo aj zveľaďovať, aby som žila 
nielen dlho, ale aj v dobrej kondícii         
a sviežej mysli.“  

Daniela a Martin cestovali naprieč Slovenskom, 
každý z  iného konca republiky. Svojimi trasami 
vykreslili 1  722-kilometrové slovo „Kodiaq“, 
čím vytvorili najväčší GPS nápis na 
Slovensku.

Do písania rekordu sa zapojilo vyše 1 400 
ľudí. Každý, kto sa zaregistroval na stránke 
kodiaqobrovsky.sk a prišiel na jedno z  troch 
podujatí – v Bratislave, Košiciach či v nedeľu 
v Jasnej, prešiel kúsok trasy a ako dôkaz o ces-
te nahral na stránku svoju fotku pri míľniku, 
bol zaradený do žrebovania o nový automobil 
ŠKODA KODIAQ na jeden rok. 

„Chceme motivovať rodiny 
a priateľov, aby viac aktív-
ne trávili spoločný voľný čas 
v prírode,“ povedal Marek Růžička, 
konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slo-
vensko. Znovuobjaviť spoločné výlety 
do prírody, kde možno zažiť niečo nové, 
má rodinám pomôcť aj nový automobil 
ŠKODA KODIAQ s unikátnou konektivitou.

Aké dobrodružstvá Daniela a Martin pri vytváraní rekordu zažili, si pozrite na stránke www.kodiaqobrovsky.sk

PP kkk áá ťťť áá bbb lll jj MM iti KKúú

O najnovší zápis do Knihy slovenských rekordov sa po-
starala dvojica snúbencov – herečka Daniela Mackovi-
čová a hudobník a scenárista Martin Šenc. Deväť dní 

j

cestovali naprieč celým Slovenskom a svojimi trasami 
vykreslili slovo „Kodiaq“. Dovedna prešli 1 722 km, čím 
vytvorili najväčší GPS nápis na Slovensku.

Počas deväťdňového putovania Danie-
la prešla 903,1 km. Najťažšie chvíle pre-
žívala v kopcovitom teréne pri Banskej 
Štiavnici, keď cesty hore-dole zdolávala 
vyše tri a polhodinovým šliapaním na 
bicykli. „Na konci som sa aj 
rozplakala, ďalej som už ne-
vládala.“ 

d d ľ šl d
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Nezvyčajná disciplína GPS písanie má nový rekord: 

1 722 km dlhý 
nápis cez celé 
Slovensko

Hovoríme o GPS art alebo o GPS písaní. 
Ide o aktivitu, ktorá spája zábavu, šport, 
cestovanie, umenie. Jej princíp spočíva 
v zázname aktuálnej polohy umelca po-
mocou zariadenia GPS na mape, na čo 
stačí aj smartfón s aplikáciou. Zazname-
nané súradnice cesty vytvárajú obrazce 
a  vďaka starostlivému plánovaniu tra-
sy tak môžu vzniknúť jedinečné nápisy 
i kresby – od tých jednoduchších, ako je 
srdiečko alebo kvetinka, až po náročnej-
šie alebo aj najväčšie.

Svetová žiadosť o ruku i pozo-
ruhodný výkon snúbencov
Láska hory nielen prenáša, ale ich aj 
zdoláva. Poháňaný týmto citom v  roku 
2010 japonský umelec Yasushi Takahashi 
šesť mesiacov prechádzal naprieč celým 
Japonskom, aby vytvoril originálnu žia-
dosť o  ruku. Jeho nápis „Merry me“ 
(Vezmi si ma) meria až 7 163,67 km a je 
zaznamenaný aj v Guinnessovej knihe 
rekordov.

Láska je aj v pozadí slovenského rekordu, 
ktorý vznikol iba pred pár dňami. Pu-
tovaním cez celé Slovensko ho vytvorili 
snúbenci Daniela Mackovičová a Martin 
Šenc. Svoje písanie začali 1. apríla 2017, 
každý však štartoval z  iného konca re-
publiky. Stretli sa po deviatich dňoch 
v Jasnej. Daniela mala za sebou 903,1 km 
a Martin zdolal 818,9 km. Keď spojili 
zaznamenané súradnice svojich ciest, vytvo-
rili nápis „KODIAQ“ dlhý 1 722 km. 
Tento výkon bude zapísaný v Knihe slo-
venských rekordov.
Keď si pozriete na internetovej stránke 
www.kodiaqobrovsky.sk, aké do-
bro  družstvá Daniela a  Martin zažili, 
možno sa necháte inšpirovať a poviete si: 
„Podobné dáme aj my.“

Vlastné dobrodružstvá na dosah
Nemusíte sa však snažiť rovno o rekord. Stačí vy-
raziť do prírody a môžete vytvoriť vlastnú kresbu, 
na ktorú stačí zdolať oveľa menšie vzdialenosti. 
Nedajte sa pritom odradiť katalánskym sochárom 
Enricom Clarasom, ktorý tvrdil: „Príroda je 
úžasná vec. Škoda, že je tak ďa-
leko.“ Pokiaľ ide o prvú čas výroku, má pravdu. 
Ale v druhej sa mýlil. Pretože keby žil dnes, vedel 
by, že príroda je s novým automobilom ŠKODA 
KODIAQ, vybaveným jedinečnou konektivi-
tou, na dosah pre celé rodiny. Stačí si nájsť na seba 
čas, odtrhnúť sa od počítačov a televízie, vybrať si 
miesto a nové SUV českej automobilky vás do cieľa 
v komfortnom pohodlí dopraví. A potom už mô-
žete v  prírode spoločne vytvárať a prežívať svoje 
vlastné dobrodružstvá. 

Lásk í slovenského rekorduáska je aj v pozadíáska je aj v pozadídíd slo kéh

Aby stee nnamaľovali obbbbrrrrááááázzookk ccceez ceeeeeeeelllllúúúúú  lllllúúúúúkkkkkuuuuu aleboo nnnaappísali kiloommeetttrovvééé ppppppppoosooollssstttvvvooo, 
na to nnepotrebujete aaanniiiiiiii ttttoooonnnnyyyy ppappppppiieeraa,,, aannniiiii llllliiitreeee ffaarby. Staččíí lleenn faanntááááázzzzziiiiiiaa, mapa, 
prístrooojjjjj ssoo zaznameennnnávvvvvaaaaannnííímmmm trrrraaaaassyy ppooommmooocccoooooooouuu GPS a oooddhooddlaanniie vvvvvyyyyrraaaziť do 
príroddddyyyyyyyy.... AAAkkk kkkk ttttttooooommmmmuuuu nnaaaaammiiieeeeššššaaaatttte eeeeeeeešššštttee ttrroooššškkkuuuuu  pplánovaniaaa a zzobbeerieettteeee sso sebou 
aj svojjjicchhhhh bbllííízkyccccchhhhh, dddeti čii  cccelú rooooodddiiinnnuuu,,, mmmôôôžžžžžete zažiť dobbrrodrruužssttvvoo, nna kktoré 
budeteeee dddlllhhhhooooo sssspppppoooooommínnnaaaať. O nnnaaajjväččšiieee  dddooobbbrrrooodddružstvo, akéé  sa kkeedyy nnaa SSllovenskuensku 
písaloo, ssaaaaa ppppooookkkkúúúúsilaa aaaaaajjj Expeeedddícia KKOOOOODDDIIIAAAQQQ OOOBROVSKÝ.eeedddíccia KKOOOOODDDIIAAAQQQ OOOOBROVSKKÝROVSKÝ.
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KODIAQ OBROVSKÝ V MÉDIÁCH
Najväčšie dobrodružstvo, aké sa kedy písalo, zaujalo tradičné médiá i sociálne siete.  
Kumulatívny počet videní presiahlo číslo 3,5 milióna.



Jasná volá - poďte do prírody a pripojte 
sa k slovenskému rekordu v GPS ART!

Vyhrajte vďaka tomu 
nový model 

ŠKODA KODIAQ 
na celý rok

Túto nedeľu, 9. apríla 2017, sa môžu všetci návštevníci Jasnej zapojiť do 
unikátnej výzvy na vytvorenie najväčšieho GPS nápisu na území Sloven-
ska. Až 2000 kilometrov dlhý GPS nápis cez celé Slovensko sa už snažia 
vytvoriť aktéri expedície KODIAQ OBROVSKÝ. Organizátorom tohto dob-
rodružstva je spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko. Každý, kto sa do výzvy 
zapojí, môže navyše vyhrať  najnovší model ŠKODA KODIAQ na celý rok. 

Hlavnými aktérmi expedície ŠKODA KODIAQ sú snúbenci, herečka Da-
niela Mackovičová a scenárista Martin Šenc. Tí na trasu nápisu vyštartovali 
počas uplynulého víkendu z opačných strán Slovenska. Daniela vyštarto-
vala 1. apríla z Malaciek a v rovnaký deň na svoju trasu nastúpil aj Martin, 
ktorého cesta začala v obci Ubľa pri slovensko-ukrajinskej hranici. Počas 
9-dňového putovania autom, na bicykli a pešo vytvárajú najväčší sloven-
ský GPS nápis. Spoločne by sa mali stretnúť práve v nedeľu, 9. apríla v Jas-
nej (Biela púť), kde sa rozhodne o slovenskom rekorde. Putovanie a s ním 
spojené rôzne netradičné úlohy, ktoré naši dvaja cestovatelia plnia, môžu 
Slováci denne sledovať aj na stránke www.kodiaqobrovsky.sk.

Čo na vás v nedeľu v Jasnej čaká?
Na všetkých, ktorí sa budú chcieť zapojiť do výzvy na rekord a hrať o mo-

del ŠKODA KODIAQ, organizátori čakajú od rána. Ak budete chcieť vyraziť 
na súťažnú pešiu trasu, registrácia je od 9:00 pri Demänovskej jaskyni slobo-
dy. Kto nestihne túto registráciu, môže sa registrovať aj na Bielej púti o 11:00. 
Podujatie je ideálne pre celú rodinu. Rodičia sa na ceste zapoja do súťaže 

a ich ratolesti môžu na nej hľadať a zbierať detské prekvapenia. Na samot-
nom štarte bude pre návštevníkov počas celého dňa pripravený zaujímavý 
program – rôzne atrakcie, súťaže i tvorivé dielne. Hlavných protagonistov 
– Danielu a Martina – slávnostne v Jasnej (Biela púť) po ich dobrodružstve 
privítame krátko popoludní. Čerešničkou na torte budú nepochybne aj 
známe osobnosti, ktoré prídu podujatie  podporiť. 

Ako sa môžete pripojiť k rekordu a k výhre ŠKODY KODIAQ na celý rok?
1. Zaregistrujte sa: Vyplňte online registráciu na www.kodiaqobrovsky.sk, v 

ktorej dostanete svoje registračné číslo. Registrovať sa budete môcť aj 
priamo na mieste vybraného podujatia, stačí preto prísť.

2. Pripojte sa k nám túto nedeľu v Jasnej: Príďte na vybrané miesta a po-
tvrďte svoju účasť registračným číslom. Ak ste sa registrovali vopred, číslo 
organizátorom ukážte buď v e-maile cez mobil alebo si e-mail s číslom 
vytlačte. 

3. Fotografia z trasy: Prejdite s nami časť pešej trasy, urobte si z nej na vy-
značených míľnikoch fotku a nahrajte ju na stránku galérie.

4. Žrebovanie: Keď splníte všetky 3 podmienky súťaže, zaradíte sa do žrebo-
vania o nový model ŠKODA KODIAQ na celý rok.
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KODIAQ OBROVSKÝ V MÉDIÁCH
Najväčšie dobrodružstvo, aké sa kedy písalo, zaujalo tradičné médiá i sociálne siete.  
Kumulatívny počet videní presiahlo číslo 3,5 milióna.
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CIEĽ SPLNENÝ: PRIPOJILI SA STOVKY RODIČOV A DETÍ  
A SPOLOČNE SI UŽILI KRÁSNY DEŇ V PRÍRODE
Do písania sme zapojili aj verejnosť pomocou antionline kampane: Na webstránke sa registrovalo 1 400 ľudí,  
no pripojiť sa museli osobne – prísť na jedno z podujatí, odfotiť sa pri fotopointe a snímku uploadnuť na web.

www.kodiaobrovsky.sk



10  EXPEDÍCIA KODIAQ OBROVSKÝ: PRIPOJTE SA

OBRAZOVÁ PRÍLOHA PROKOP 2017

POST SCRIPTUM
Expedícia KODIAQ OBROVSKÝ ukázala ľuďom na celom Slovensku, že pripojiť sa k rodine,  
kamarátom a k prírode je ľahšie, než sa zdá. A rozhodne to stojí za to!




