
OZNÁMENIE 
 

 
Výbor ZO OZ a vedenie školy organizujú pre všetkých zamestnancov 

školy ( a ich rodinných príslušníkov) relaxačno               - poznávací výlet 
v dňoch  

v dňoch 15.-18.júla 2013 ( 3 noci, 4 dni )-pondelok až štvrtok, výlet do mesta 

MISKOLC (Miškovec)  a okolie -Maďarsko, s týmto programom: 

 

 Zaujimavosti v Miškolci: 

Hlavná ulica (Széchenyi ut.) a radnica na námestí z 19.storočia. V okolí nájdete množstvo obchodov. 

Múzeum Ottó Herman (Ottó Herman Museum) 

Národné divadlo v Miškolci 

Protestantský kostol  Avas – krásny gotický kostol na 

kopci Avas, jedna z najstarších stavieb v meste (13. storočie) 

Grécky Pravoslávny kostol – z 18. storočia s najväčším oltárom s ikonami v strednej Európe 

Protestantský drevený kostol – krásny drevený kostol postavený v roku 1998 ako presná kópia 

pôvodného kostola, ktorý bol vypálený 

Diósgyör – čiastočne obnovená zrúcanina stredovekého hradu. Nachádza sa tu niekoľko 

expozícií: archeologické nálezy, stredoveké zbrane a dve panoptiká. 

Miskolc – Tapolca – termálne kúpele v prírodnej jaskyni. V blízkosti je kamenná kaplnka a krásny 

park s jazerom a možnosťou člnkovania. 

MiskolcPlaza– nákupnécentrum 

 

Kúpanie v jaskyni Miskolc-Tapolca 
Podzemné jazero Várhegy je zásobované mierne teplými prameňmi, ktoré sú nasýtené plynom. Podľa 

lekárskeho výskumu má vzduch v jaskymi mimoriadne priaznivý vplyv na dýchacie ťažkosti. 

Ako kúpeľová kúra sa odporúča pri chorobách nervového systému, pri neurotických ťažkostiach 

spojených s funkciou srdca, pri vysokom krvnom tlaku a pri neurotických žalúdočných problémoch 

a pri vyčerpaní. Voda je vápenito-hydrogenuhličitanového typu (zemito-vápenitá zmes obsahujúca jód, 

bróm a vápnik). 

Kúpeľné stredisko, chránené pred vetrom a s príjemnou, vyváženou klímou, je vynikajúce na 

odpočinok. Miskolc-Tapolca je obklopený 1 150 hektárovým dubovým, brezovým a borovicovým lesom 

a okolité lesy boli prebudované na 5,7 hektárové plážové kúpalisko. 

Medzi pozoruhodnosti oblasti stojí za návštevu zámok Diósgyőr, ikonostas gréckokatolíckeho chrámu v 
Miskolci, obdivuhodná jaskyňa v Lillafüredu, malebné jazero Hámori a stará zlieváreň v Ómassa. 

Vstupné  na kúpalisko : Dospelí 1950 Ft, deti do 15 rokov, dôchodcovia- 1500 Ft( skupinové zľavy nad 
15 osôb) 

 

-Zoologická záhrada a park kultúry, Miskolc   



Zoologická záhrada v meste Miskolc, ktorá bola pôvodne zooparkom, prezentuje prírodné 
prostredie oblasti Bükk a divú zver krajiny. Vďaka postupnej modernizácii žijú všetky druhy 
v podmienkach podobných prírodným. Prechádzajúc sa v lesnom prostredí uvidíte 600 
jedincov 150 druhov zvierat. Žije tu jediný pár guerézy v Maďarsku. Nachádza sa tu jedna 
z najväčších svoriek vlkov v Strednej Európe. 

Najobľúbenejšími atrakciami sú voliéra so vzácnymi druhmi papagájov, prietor 
s madagaskárskymi polopicami, bengálske tigre, leopardy, rysy a africké druhy zvierat: ťavy, 
pštrosy a veľká rodina surikát. 

Zaujímavosťou ZOO je otvorená galéria sôch, venovaná známym európskym prírodovedcom, 
ktorí zasvätili svoj život modernej kultúre chovania zvierat v zajatí, teda v podmienkach 
zoologických záhrad. Sú vystavené aj sochy vyliate z bronzu vyhynutých druhov. Sú 
mementom, aké nenapraviteľné škody môže človek spáchať v prírode svojim neuváženým 
správaním. 

V zoologickej záhrade sa každý deň konajú veľmi zaujímavé krmenia zvierat 
a zoopedagogickými programami deťom priblížia svet zvierat a prírody. Územie ZOO je 
spojené s Národným parkom Bükk, tým prezentuje aj jeho rastlinné bohatstvo. 

 

Dospelí 
840 

Ft 

Dieťa (3-18 rokov), dôchodca s preukazom 
600 

Ft 

Registračný poplatok pre deti do 3 rokov 20 Ft 

Telesne postihnutí 
120 

Ft 

Dospelá skupina 
720 

Ft 

Detská, dôchodcovská skupina 
480 

Ft 

Rodinná (2 dospelé osoby + 2 deti) 
2 520 

Ft 

Každé ďalšie dieťa k rodinnej vstupenke 
480 

Ft 

 

  

-Lesná železnička – Lillafüred 
 

-Hrad Diósgyőr  - Vstupné 

Dospelí: 900.-  
Dieťa/dôchodca:600   
Vstup zdarma: deti do 6 rokov, 
dôchodcovia nad 65 rokov, telesne 
postihnut 

 

 

-Miskolctapolca - Bobová dráha 
  

Vstupné: 



Dospelí. 450-1jazda,1.950-5jázd  (skupinové zľavy) 

 
Deti do 14 rokov 350 Ft / 1 jazda, 1.450 Ft / 5 jázd, skupina nad 15 detí 250 Ft / osoba 

 

- Jaskyňa sv.Štefana- Miskolc(Szent István 
Cseppkőbarlang Miskolc-Lillafüred - Miskolc-Lillafüred 
természeti érték) 

 

-Termálne kúpalisko Bükfürdő  
 

 

 
Liečivé kúpele  

  

Dnes sú termálne kúpele druhé najväčšie v krajine, pre každú generáciu slúži k dokonalému 

odpočinku. Na 13 hektároch sa nachádzajú kúpele ako liečivý komplex s 27 bazénmi. Kryté 

kúpele a kúpalisko s liečivou termálnou a pitnou vodou majú vodnú hladinu viac než 5 tisíc 

m2 a po celý rok očakávajú návštevníkov na regenerácie a liečenia. (11 krytých bazénov, 

12otvorených bazénov a 4 bazény s tieniacou strechou, do polovice prekrytou.) 

Kúpele sa stali za niekoľko rokov pojmom  v kruhu pacientov s rozličnými chorobami 

pohybového ústrojenstva.  

Kúpele ponúkajú pre každú vekovú kategóriu bohatý program. Pre najmenších špeciálne len 

pre nich vytvorené bazény, kde sa môžu bezpečne špliechať. Po kúpaní sa môžu hrať v 

detskom parku. Pre väčších je lákadlom obrovský tobogan. Pre návštevníkov, ktorí obľubujú 

aktívny oddych je tu sauna, plážový volejbal, plážová hádzaná, minifutbal, kurty badmintonu 

a nohejbalu, organizované športové a zdravotné programy. Od jari do jesene slúžia k 

aktívnemu odpočinku aj veselé súťaže a animačné programy. 



 

Ubytovanie: na  internáte  MISKOLC, 2- 4 posteľové izby v cene od : 
2000 Ft- 2 posteľová os/ noc , 1800 Ft- 3 posteľová os/noc , 1600 Ft- 
4 posteľová os/noc    ( deti do 12 rokov  50% zľava, do 3 rokov 
zdarma) 

 

Doprava sa hradí pre všetkých účastníkov zo sociálneho fondu. 

Ubytovanie pre členov ZO OZ- 3 noci hradí ZO OZ (možnosť 
doplácania 1 noci z vlastných financií). 

 Nečlen a rodinní príslušníci si hradia sami. Strava- individuálna. 
Vstupy – kultúrne pamiatky, kúpalisko- si hradia účastníci. 
 

Záujemci sa prosím nahláste a zapíšte  aj rodinných 
príslušníkov do priloženého zoznamu do 30.apríla 2013 
(musíme zarezervovať ubytovanie). 

 
 

Všetky informácie budú zverejnené aj na WEB stránke školy, aj tabuľka na 
ubytovanie. Môžete sa nahlásiť aj e-mailom: tassova@centrum.sk, alebo 
telefonicky: 0903 641 332-Taššová. Upozorňujeme záujemcov, že keď sa 
nahlásia, je to záväzné, a ubytovanie si zaplatia aj keď sa zájazdu nemôžu 
zúčastniť, pokiaľ nenájdu za seba náhradu. 
 
 
 

 
 
Výbor ZO OZ                                        Vedenie školy 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:tassova@centrum.sk


 

 

 
 
 
 


