
TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

05. – 08. jún 2019 

Balónová fiesta Košice 2019 

v areáli TUKE 

26. ročník 
 

Lietajte z Košíc! 

 

Medzinárodná Balónová fiesta Košice tohto roku napíše históriu svojho 26. ročníka. Vlani sme vyskúšali 

novú verziu fiesty v areáli Technickej univerzity Košice a tohto roku nadviažeme na úspech 

z jubilejného ročníka.  

Od stredy 5. júna až do soboty 8. júna otvoríme v areáli Technickej Univerzity pri Vysokoškolskej ulici 

fiestové mestečko. Štartoviskom pre balóny bude bejzbalové ihrisko pred Stavebnou fakultou TUKE.  

Do Košíc prídu balóny zo Slovenska, Českej Republiky, Rakúska, Slovinska, Maďarska, a Holandska. 

Rozlietajú Košice vždy ráno po 6:30 a podvečer po 18:30.  

Je nám cťou, že na svoju úplne prvú fiestu príde do Košíc balón špeciálneho tvaru – nový a krásny 

gepard HUGO. Pilotom je Roman Serbinčík, ktorý ako 7-ročný chlapec svoj prvý let balónom absolvoval 

04. júna 1995 práve na fieste v Košiciach. Roman je Slovák, žijúci v Rakúsku a jeho balónové meno je 

Barón z Košíc. Ideálnym miestom na krst jeho nového balóna geparda Huga sú tak prirodzene Košice. 

Organizátori fiesty, spoločnosť ADS ballooning, s.r.o. Košice a Balón klub Košice, ďakujú všetkým 

partnerom, ktorým záleží na udržaní tradičného košického podujatia, a ktorí aj tohto roku prispeli k jeho 

zachovaniu.  

Naše podujatie podporili – Technická Univerzita v Košiciach, Letisko Košice, Slovenská sporiteľňa a.s., 

Hi-Reklama, Mazda H a H, Gemor Fashion, Bábkové divadlo v Košiciach, Probugas, Dolphin, Lietajúci 

pivovar Ikkona, Hotel Lesanka, a hlavní mediálni partneri Rádio Košice, TV Košice a Košice Online.  

Podujatie sa koná pod záštitou Mesta Košice, v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu - 

Visit Košice a Ministerstva Dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

K zorganizovaniu podujatia prispel aj veľvyslanec Holandského kráľovstva na Slovensku 

Henk Cor van der Kwast. 

  



Program 

Každý deň od 17:00 – 21:00 je vo fiestovom mestečku pripravený sprievodný program spolu so 

stánkami s občerstvením a hudbou. Fungovať bude aj pikniková zóna hlavne pre deti. 

Ranné štarty:  6:30 (bejzbalové ihrisko TUKE/Aeroklub Košice) 

Poobedné štarty:  18:30 (bejzbalové ihrisko TUKE) 

V piatok umožníme „prejsť sa vnútrom balóna“, keď na štartovacej ploche rozprestrieme tzv. walk-in 

balloon. Piatkový večer ukončíme tradične – nočným nafukovaním a ohňostrojom.  

Pre deti sú pripravené kotvené lety balónom, ak to počasie umožní, každý podvečer.  

V spolupráci s Holandským veľvyslanectvom na Slovensku a s Inštitútom pre obehovú ekonomiku sa 

v informačnom stánku dozviete ako správne nakladať s odpadom, redukovať ho resp. vôbec nevyrábať. 

Ako príklad dobrej praxe sa bude prezentovať Holandská ambasáda na Slovensku, víťaz v súťaži 

o najekologickejšiu ambasádu Holandského kráľovstva vo svete.  

Spájame sa aj s divadelným festivalom VIRVAR (Dni bábkového divadla a hier pre rodiny), ktorý na 

fiestu prinesie žongléra, flašinetára i vystúpenie ukrajinského súboru Bavka. 

  



Harmonogram fiestového mestečka 

streda, 05. jún 2019 

17:00 – 21:00 PIKNIKOVÁ ZÓNA 

  Aktivity s materským centrom Stonožka 

  Veľkáči čítajú malkáčom z Gymnázia FUTURUM (AJ) 

  Hry pre mladých vedcov s FMMR TUKE 

  Letecké modely 

  JAZZ BAND Konzervatória Košice 

  Stánok Slovenskej sporiteľne 

  Predvádzanie áut 

18:30  OTVÁRACÍ ŠTART BALÓNOV 

  Kotvený let balónom pre najmenších 

 

štvrtok, 06. jún 2019 

06:30  ŠTART BALÓNOV 

17:00 – 21:00 PIKNIKOVÁ ZÓNA 

  Aktivity s materským centrom Stonožka 

  Veľkáči čítajú malkáčom z Gymnázia FUTURUM (AJ) 

  Letecké modely 

  POP BAND Konzervatória Košice 

  festival VIRVAR - virvarový žonglér 

  Stánok Slovenskej sporiteľne 

  Historické vozidlá 

  Predvádzanie áut 

18:30  ŠTART BALÓNOV 

  Kotvený let balónom pre najmenších 

 

 

piatok, 07. jún 2019 

06:30  ŠTART BALÓNOV 

17:00 – 21:00 PIKNIKOVÁ ZÓNA 

  Aktivity s materským centrom Stonožka 

  Veľkáči čítajú malkáčom z Gymnázia FUTURUM (AJ) 

  POP BAND Konzervatória Košice 

  hasičské auto 

  festival VIRVAR – flašinetár 

  Stánok Slovenskej sporiteľne 

  Historické vozidlá 

  Predvádzanie áut 

17:00 – 18:00 walk-in balloon 

18:30  ŠTART BALÓNOV 

            Kotvený let balónom pre najmenších 



21:30       NOČNÉ NAFUKOVANIE BALÓNOV 

21:45  OHŇOSTROJ 

sobota, 08. jún 2019 

06:30  ŠTART BALÓNOV 

17:00 – 21:00 PIKNIKOVÁ ZÓNA 

  Aktivity s materským centrom Stonožka 

  festival VIRVAR – bábkové divadlo Bavka 

  Hasičské auto 

  Stánok Slovenskej sporiteľne 

  Predvádzanie áut 

 

17:00 – 18:00 walk-in balloon 

 

18:30  ŠTART BALÓNOV 

  Kotvený let balónom pre najmenších 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu miesta štartu vzhľadom na poveternostné podmienky. 



Kontakty: 

Martina Pástor – 0917 429 009 – m.cizmarikova@gmail.com 

Diana Hežel – 0948 139 135 – diana@balon.sk 


