
Tlačová správa, 27. február 2014, Košice 

 

Veľká prestávka s Rádiom Košice  – Celeste Buckingham a Martin 

Harich zaspievajú v tvojej škole!  

  

Rádio Košice prináša jedinečný projekt pre košické školy, vďaka ktorému 

môžeš aj ty pripraviť spolužiakom veľkú prestávku, o akej sa im ani nesnívalo.  

 

Je to úplne jednoduché. Zapojiť sa môže každá stredná či základná škola 

v Košiciach a okolí. Stačí poslať fotku svojej triedy, na ktorej čo najlepšie vystihneš 

slogan: „Najbližšie k Vám – Rádio Košice.“ Zároveň si môžeš vybrať interpreta: 

Celeste Buckingham alebo Martin Harich. Kreativite sa medze nekladú, dôležité je 

dodržať termín a uvedený slogan. Fotky je potrebné zaslať do 16. 3. 2014 na adresu 

velkaprestavka@radiokosice.sk Samotné hlasovanie sa uskutoční na Facebooku 

Rádia Košice  od 17. 3. 2014 – 26. 3. 2014. Fotka, ktorá získa najviac like-ov 

vyhráva. Zapoj svojich známych, rodinu, kamarátov aj spolužiakov.  

 

Najlepší nápad vyhráva jedinečné vystúpenie v tvojej škole, a to počas veľkej 

prestávky. Spolužiakom vybavíš súkromný unplugged koncert skutočných hviezd.  

 

Celeste Buckingham je talentovaná mladá speváčka americko-švajčiarskeho 

pôvodu. V roku 2012 vydala debutový album s názvom Don´t look back a bola 

nominovaná na MTV Europe Music Awards v kategórii Best Czech and Slovak Act. 

 

Martin Harich je obľúbený slovenský spevák, bývalý finalista súťaže Česko- 

Slovenská SuperStar. Na konte má dva albumy: „Nech“ a „Príbeh Snov.“ O jeho 

úspechoch svedčia vypredané koncerty a obrovský fanklub.   

  
Zapoj fantáziu, vymysli jedinečnú fotku a dokáž spolužiakom, že v škole nemusí byť 

nuda. Zaži veľkú prestávku s Rádiom Košice.  
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Podmienky súťaže Veľká prestávka s Rádiom Košice:  

 

Zapojiť sa môže každá základná a stredná škola v Košiciach po splnení týchto 

podmienok:  

 

Vytvor fotografiu tvojej triedy na tému: Najbližšie k Vám – Rádio Košice. Fotku 

posielajte (vo formáte jpeg, rozlíšenie max 1200 pixelov) do 16.3.2014 na adresu 

velkaprestavka@radiokosice.sk. Súťažné fotky môžete posielať aj cez servery na 

webe (úschovňa, letecká pošta atď.) Samotné hlasovanie prebehne od 17.3.2014 – 

26.3.2014 na Facebooku Rádia Košice. Čim viac like-ov (páči sa mi to) získaš, tým 

väčšiu šancu máš. Podmienkou hlasovania za fotku je aj like Fan Page Rádiu 

Košice. Počet fotiek/škola nie je obmedzený.  

 

Dôležité – k fotografii napíš názov školy, kontaktnú osobu a interpreta, ktorého 

vystúpenie chceš vyhrať. Vybrať si môžeš z dvojice: Celeste Buckingham – Martin 

Harich.  

 

Fotka, ktorá bude mať najviac like-ov na Facebooku Rádia Košice vyhráva 

unplugged koncert počas veľkej prestávky. Výhra bude oznámená vo vysielaní Rádia 

Košice 26.3.2014, rovnako na FB Rádia Košice a tiež telefonicky kontaktnej osobe, 

ktorú napíšte do emailovej komunikácie spolu s fotkou. V prípade ďalších otázok 

využite, prosím, kontakt uvedený nižšie.  

 

 
 

KONTAKT: 
 

RÁDIO KOŠICE 
Floriánska 17, 040 01 Košice 

 

Telefón/Fax: +421 55 729 59 60 

 E-mail: velkaprestavka@radiokosice.sk  

Web: http://radiokosice.sk/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/RadioKosice?fref=ts 
 
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Bajerová, bajerova@radiokosice.sk, 0915 206 393 
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