
 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Ani sme sa nenazdali, a je tu už 3. Ročník úspešnej akcie pre všetky deti a ich rodičov 1. Detský festival 
a veľtrh. Dátum 30.6. - 2.7. je všetkým rodičom a deťom už dobre známy. Poďme si bližšie predstaviť 
čo na Vás tento rok čaká.  
 
Vonkajšia plocha bude ako stvorená pre šantenie. Celá vonkajšia plocha bude zaplnená nafukovacími 
atrakciami, kolotočmi, floorbalovým aj  dopravným ihriskom bezpecnemesto.sk. 
Všetky atrakcie v rámci areálu sú už po zaplatení vstupného bezplatne k dispozícii po celý deň. 
Stretnete rôzne obľúbené postavičky z rozprávok, budete súčasťou obrovskej Kubík arény, kde si 
môžete zatancovať na Kubík song, kresliť aj súťažiť. Zlatíčko BAR pre deti ponúkne detskú stravu, 
kašičky a nápoje. 
Novinkou budú EKO MAMA TRHY. Predstavia sa Vám rôzny handmade výrobcovia detských hračiek, 
oblečenia, atď.  Súčasťou budú samozrejme rôzny výrobcovia hračiek, obuvi, knižiek a iných doplnkov 
pre deti.   
Opäť sa uskutočnia Preteky lezúňov pre najmenších. O workshopy sa postarajú animátori 
z rozumiemedeťom.sk. Budete kresliť, vymýšľať, maľovať ☺. 
Oddýchnuť si môžete na Rimmoo vakoch, prípadne pri šachovom kútiku. 
 
Máme pre Vás pripravenú najväčšiu Mattel family zónu na Slovensku i v Čechách. Na ploche viac ako 
2 000 m2 bude hracia zóna MEGA BLOKS, BARBIE, HOT WHEELS, MONSTER HIGH, BOOMco, FISHER-
PRICE, MAŠINKA TOMÁŠ, streetball s Monster High, vlasové a návrhárske štúdio Barbie, Hot Wheels 
Star Wars i relaxačná zóna pre nejmenších.  
Jeden z pavilónov bude patriť iHRYsku.sk. Spoznáte a zahráte sa s množstvom spoločenských hier 
z celého sveta. Súčasťou pavilónu bude aj NERF zóna s prestreľbou i so strieľaním na terč. Menšie deti 
sa môžu zahrať s plastelínou Playdooh.  
 
Tento rok sa môžete tešiť na vystúpenia Fíha Tralala babyband, muzikál Ľadové kráľovstvo, prídu aj 
kamaráti z MINIMAXU, kúzelník Šesták i šašo Jančiči. Zatancovať si môžete so Žltými fazuľkami, ale aj 
s Crazy Chichi & friends. Predstavia sa Vám aj Dorotka z Fidorkova, Tom a Elo, Paci Pac či Notový 
Dany. 
 
Výstavisko Agrokomplex bude patriť najmä deťom 30. júna až 2. júla od deviatej ráno do deviatej 
večer. Všetky informácie nájdete na stránke www.detskyfestival.sk. Lístky si môžete kúpiť už teraz 
v sieti Ticketportal. 
 

Letné prázdniny sa začínajú 1. Detským festivalom a veľtrhom! 


