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VIP EVENT SHOW 

dramaturgicky ucelený umelecký program pre vaše eventy 
 

Eventová a umelecká agentúra GOLDEN ENTERTAINMENT vám ponúka dramaturgicky ucelený 
umelecký program s názvom VIP EVENT SHOW s kvalitným ozvučením, osvetlením, 
moderovaním a umeleckou hudobnou i tanečnou produkciou vrátane DJ.  
VIP EVENT SHOW vás odbremení od čiastkového riešenia 
kultúrneho programu na vašom evente. Program je možné 
rozdeliť do modulov tak, aby vznikol časový priestor na 
oficiálne rozhovory alebo príhovory klientov/partnerov, na 
večeru, tombolu alebo vlastnú prezentáciu pre 
zamestnancov/prítomných.  
Program je určený pre hotelové a dovolenkové komplexy, 
firmy, štátne i privátne inštitúcie, mestá i obce. Od 
ostatných show sa VIP EVENT SHOW odlišuje  tým, že 
na pódiu máme skvelého PETRA BAŽÍKA, absolútneho víťaza ČR SR show THE X FACTOR a 
realizátora mimoriadne úspešných výchovných koncertov pre deti materských, základných 
a stredných škôl.  
Peter je výnimočný a všestranný spevák, multi-inštrumentalista a husľový virtuóz. Má 
bohaté skúsenosti s koncertnými vystúpeniami všetkého druhu, s priamymi televíznymi 
prenosmi, skladateľskou i produkčnou činnosťou ako aj výchovnými koncertami pre deti 
vekového rozpätia od troch do 18 rokov. Vynikajúco odspieva popové i rockové hity, ako aj 
vlastné skladby či operetné melódie. Je flexibilne prispôsobiteľný, okamžite reaguje na 
vývoj situácie počas programu a dokáže preto perfektne zabaviť dospelých i deti. 

Samotný program trvá podľa potrieb 4 až 8 hodín a je postavený na základných pilieroch overených 
a pripravených umelcov a podpornom tíme. 
Spoluprácou s nami: 

1. Získate vy a vaši hostia nadpriemerný zážitok z celovečerného programu, v ktorom zažijete 
nový pocit z ucelenej show a umeleckých vystúpení umelcov a podporného tímu, ktorých 
považujeme za extra triedu na trhu. Pretože presne vieme, čo ponúkame a osobne to aj 
garantujeme. 

2. Zvýšite vášmu podujatiu kredit, a to najmä z pohľadu nášho cieľa: byť vám a vašim hosťom 
prospešní. Áno, zarábame na potrebe iných zabávať sa, ale odovzdaná energia je násobne 
vyššia ako vynaložené peniaze. Z vystúpení našich umelcov v rámci programu VIP EVENT 
SHOW budete vy a vaši hostia emocionálne žiť niekoľko ďalších dní až týždňov. To je 
zmysel našej práce. 

3. Získate pokoj na duši, pretože rýchlo spoznáme váš hudobný vkus a hudobná produkcia 
prítomného DJ-a bude presne odrážať očakávania a hudobný vkus väčšiny prítomných. 
V prípade potreby vám vystúpenia našich umelcov a ich repertoár plne prispôsobíme a 
„ušijeme“ na mieru. 

4. Získate istotu, že vám nepredáme iba produkt. Predáme vám zážitok, ktorý bude viesť 
k príjemnému priebehu či finále vášho podujatia. 

5. Sami sebe darujete umelecký program, zložený z výkonov umelcov, ktorých práca baví, 
disponujú dostatkom sebadisciplíny, sú vždy riadne pripravení, nacvičení, upravení, 
elegantní, a tak prispievajú aj k výslednej elegancii vášho podujatia. 
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Čo vás v programe čaká: 

1. Na jednom pódiu zažijete profesionálne moderovanie, prierez svetovými hitmi, muzikálmi, 
husľovou show, operetnými melódiami, francúzskymi šansónmi, rockovými vypaľovákmi, 
ako aj popovými tanečnými hitmi. A to všetko v živom podaní Petra Bažíka s kapelou 
a Ivanny Bagovej (v prípade nutnosti alternácia Ivanny Bagovej). Ich pódiový prejav strhne 
každého v sále. Počas programu je možné podľa chuti sedieť alebo tancovať. 

2. Celým večerom vás bude sprevádzať Lukáš Pinček, moderátor Rádia Jemné. Jeho 
kultivovaný prejav dá vášmu večeru punc kvality a vysokého kreditu. V alternácii sa vám 
predstaví skvelá a v slovenskom, ruskom, anglickom, prípadne francúzskom jazyku 
kvalitne pripravená moderátorka Zuzana Spodniaková. Zažijete najvyššiu úroveň 
moderovania naživo. 

3. Počas večera uvidíte špičkovú husľovú show a naživo ochutnáte husľovú virtuozitu Petra 
Bažíka v jeho programe obsahujúcom techno hity, rockovú verziu Vivaldiho Búrky ako aj 
muzikálové melódie. 

4. V rámci špeciálneho hudobno-tanečného bloku zažijete návrat do slovenských i svetových 
operetných melódií v špeciálnych hudobných a tanečných aranžmánoch spracovaných 
priamo pre túto show. 

5. Celý program je pretkaný tanečnými choreografiami výborných tanečníkov SHOWART, 
ktorí okrem iného pôsobia aj na pódiách Novej scény v Bratislave. Ich energia a mladosť 
dostane do varu všetkých prítomných. Vychutnáte si pohľad na tanečné páry tancujúce 
sólo tance, ako aj sprevádzajúce spevácke vystúpenia Petra Bažíka a Ivanny Bagovej (v 
prípade nutnosti alternácia Ivanny Bagovej).  

6. Celým večerom vás bude sprevádzať umelecký klaun / mím / animátor Adrián Ohrádka. 
Ako divadelný́ - cirkusový́ - pouličný́ klaun (One Man Show) Vám ponúkne originálnu, 
profesionálnu a kreatívnu komickú show, založenú na serióznej a profesionálnej umeleckej 
klaunskej filozofii. Jeho repertoár sa skladá z komických divadelných predstavení a 
klauniády s prvkami žonglovania, ľahkej akrobacie, balansovania na jednokolke, rolabole 
alebo chodúľoch, ako aj klaunovanie s bublinami. To všetko v mimoriadne príťažlivej a 
magickej umeleckej  forme. 

7. Počas večera vám náladu spríjemní DJ, ktorý si pripraví repertoár presne podľa vašich 
požiadaviek tak, aby bola každá noha na parkete.  

8. O kvalitný zvuk a špičkové svetlá sa postarajú profesionáli PARTYLIVE, ktorí majú za 
sebou viac ako 4000 eventov a nespočetne veľa priamych televíznych prenosov. 
Spolupracovali na Bratislavskom Burlesque Bále, Spots Tatranská Lomnica pre 
Jägermeister, Bratislavskom Október Fest, eventoch pre Bory Mall, River Show. Majú za 
sebou množstvo partnerských spoluprác na projektoch ako Noc nádejí, Prezidentské voľby, 
Opening KHL Slovan, partnerských spoluprác na show pre množstvo automobiliek, 
partnerskej spolupráce na odovzdávaní cien OTO, partnerskej spolupráce na reláciách 
Nikto nie je dokonalý, X FACTOR, SuperStar, 5 proti 5 špeciál, Nákupné maniačky, 
Futbalista roka, Miss Universe, Talentmania, Adela Talk Show, Let's Dance, Miss Slovakia, 
SZ + SK Pop Idol, Farma a veľa ďalších. 
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Náš dramaturgicky ucelený program VIP EVENT SHOW vám pre vašich zamestnancov, 
obchodných partnerov a klientov prinesie doteraz nevídanú dramaturgicky ucelenú kombináciu 
umeleckých výkonov, z energie ktorých budete čerpať ešte dlho po ukončení eventu. 
 
Ako špecialitku vám v prípade záujmu ponúkneme špičkovú Comedy Show v podaní talianskeho 
komika, ktorým je Arnaldo Mangini. Jeho show Mr. Bean Double patrí k najlepším na svete. 
Vynikajúci pomer ceny a kvality. Show je vhodná pre súkromné i firemné eventy, rovnako ako aj 
pre detské show a párty. Trvá približne hodinu a ďalšiu hodinu Mr. Bean Double zabáva vašich 
hostí priamo v sále. Cenová ponuka je uvedená na konci tohto ponukového listu. 
 
Zároveň vám ponúkame pre slávnostné okamihy vystúpenie výnimočnej a exkluzívnej  A’Cappella 
vokálnej skupiny. Cenové ponuky sú uvedené na konci tohto ponukového listu. 
 
Koho uvidíte:  
 
Peter Bažík – spevák, skladateľ, aranžér, producent, multi-inštrumentalista. Jeden z 
najžiadanejších mladých spevákov súčasnosti. Debutový album KTO SOM (2015), hudobná 
spolupráca s Máriou Čírovou (2014 - sprievodná skladba seriálu Divoké 

kone – duet  KTO VIE), 
absolútny víťaz speváckej 
Česko Slovenskej show X 
FACTOR (2014), finalista 
Slovensko hľadá Superstar 
(2006), ako aj slovenského 
národného kola Veľkej ceny 
Eurovízie 2009. Realizátor 
výchovných koncertov pre 
vzdelávacie inštitúcie po 
celej SR a detských show 
pre hotelové komplexy. 
Profesionál na pravom mieste – na vašich 

podujatiach. Podľa vášho želania vystupuje sólo alebo s kapelou. 
 
Ivanna Bagová – v rámci prvého ročníka ČR SR show THE VOICE 2012 (Hlas Česko Slovenska) 
dokázala svoje umenie najmä tým, že jej kvality ocenili naraz všetci porotcovia, z ktorých ju každý 
chcel mať vo svojom tíme. Po tvrdom boji s ostatnými kolegami ju získal 
kouč Michal David. Po víťazstve v Hlase Česko Slovenska, získala 
exkluzívny kontrakt na nahrávanie albumu s vydavateľstvom Universal 
Music, pod krídlami ktorého vyšiel jej debutový album s názvom Oheň 
v duši. Producentskú supervíziu mal jej kouč Michal David. Následne 
uzrel svetlo sveta aj prvý videoklip k piesni I‘m Not Dancing On My Own. 
Ivanna Bagová je exkluzívna speváčka pre exkluzívne chvíle s 

exkluzívnym repertoárom, na ktorý si 
hociktorý spevák/speváčka 
netrúfne. Tomu, samozrejme, 
zodpovedá jej exkluzívna cena pre 
reprezentačné podujatia s 
najvyššími parametrami a umeleckými očakávaniami pre 
klientov. Jej živé vystúpenie je vhodné pre akýkoľvek typ a 
náročnosť podujatia vrátane priamych televíznych i 
rozhlasových prenosov – možnosť využitia kvalitne 
spracovaných hudobných podkladov alebo živej kapely. 
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O tanečnú zložku programu 
sa postarajú profesionálni 
tanečníci SHOWART. Ich 
cieľom je dosiahnuť, aby sa 
váš event, svadba, či firemný 
večierok premenil na 
neopakovateľný zážitok. Tím 
talentovaných umelcov na 
základe dramaturgicky 

nastaveného programu vytvorí tú správnu show.  
 
V prípadne potreby zabezpečíme hostesky a prostredníctvom tanečníc a tanečníkov aj módne 
prehliadky – odprezentovanie vašich módnych kúskov, ako aj welcoming privítanie hostí a živé 
sochy. Počas eventu vás tiež vieme naučiť niektorý z našich tanečných štýlov. 
 

Zvuk a svetlá budú mať na starosti odborníci od PARTYLIVE. 
Ich nespočetné skúsenosti s ozvučením a osvetlením 
najväčších párty a veľkolepých priamych televíznych prenosov 
dávajú základ pre špičkový zvuk a svetlá na vašom evente.  
 
Svedčí o tom práca na akciách ako Bratislavský Burlesque Bál, 
Spots Tatranská Lomnica Jägermeister, Bratislavský Október 
Fest, eventy pre Bory Mall, River Show, ako aj partnerské 
spolupráce na 
projektoch ako 

Noc nádejí, Prezidentské voľby, Opening KHL Slovan, 
show pre množstvo automobiliek, odovzdávanie cien 
OTO, relácie Nikto nie je dokonalý, X FACTOR, 
Superstar, 5 proti 5 špeciál, Nákupné maniačky, 
Futbalista roka, Miss Universe, Talentmania, Adela 
Talk Show, Let’s Dance, Miss Slovakia, SZ + SK Pop 
Idol, Farma a veľa ďalších. V prípade potreby 
disponujeme aj možnosťou postaviť niekoľko 
profesionálnych pódií. 
 
Moderátorom je Lukáš Pinček, ktorý moderuje vlastnú rannú šou v Rádiu Jemné každé pracovné 
ráno. Pôsobil vo viacerých regionálnych médiách a objavoval sa aj na obrazovkách Televízie JOJ 

v relácii Postavíme, opravíme, zveľadíme.  
 
Lukáš Pinček je všestranný moderátor, ktorý sa venuje aj 
moderovaniu rôznych eventov. Je držiteľom Slovenského rekordu v 
rozhlasovom moderátorskom 
maratóne.  
 
Spolu s bývalou rádiovou 
kolegyňou Táňou Šúrovou 
odmoderoval 28 hodín 
vysielania bez prestávky.
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Alternujúcou moderátorkou je skvelá Zuzana Spodniaková, 
absolventka Vysokej školy múzických umení, odbor Divadelná 
réžia a dramaturgia, momentálne interná doktorandka Ústavu 
divadelnej a filmovej vedy SAV. Pôsobí v rámci svojej profesie ako 
režisérka, dramaturgička, moderátorka a herečka. Vyučuje 
herectvo, umelecký prednes a techniku javiskovej reči. 
 
V uplynulých rokoch absolvovala niekoľko stáží a rezidencií 
v zahraničí, najmä v Rusku, naposledy vedecko-výskumný pobyt v 
Štátnom umenovednom inštitúte v Moskve v roku 2017.  
Spolupracuje s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v rámci 
realizácie prednášok a popularizačných aktivít – Národné osvetové 
centrum, Bratislava, DF VŠ MU v Bratislave, Ruské centrum vedy 
a kultúry v Bratislave, ako aj Ruské středisko vědy a kultury 
v Prahe. Okrem slovenčiny plynule moderuje v ruskom, anglickom 
či francúzskom jazyku.  

Súčasťou VIP EVENT SHOW je umelecky ́klaun / mím / animátor 
Adrián Ohrádka. Divadelný́ - cirkusový ́ - pouličný́ klaun (One Man 
Show) zo Slovenska Vám na vaše podujatia prináša originálnu, 
profesionálnu a kreatívnu komickú 
show pre dospelých i deti, založenú na 
serióznej a profesionálnej umeleckej 
klaunskej filozofii.  
Repertoár sa skladá z komických 

divadelných predstavení a klauniády s prvkami žonglovania, ľahkej 
akrobacie, balansovania na jednokolke, rolabole alebo chodúľoch, ako 

aj klaunovanie s bublinami. To všetko v mimoriadne príťažlivej a magickej 
umeleckej  forme. 
Ponúka neverbálne komediálne predstavenia s prvkami pantomímy, 
klauniády a komediálneho herectva, inšpirované skutočným životom. 
Pracuje s originálnymi zvukmi produkovanými ústami v komickej forme. 
Počas vystúpenia sa publikum stáva spolutvorcami etudy, čo vytvára 
priestor pre interaktivitu a situačné komédie.  
V oblasti voľných predstavení, filmov a workshopov z Európy klaun 
reprezentoval Slovenskú republiku na 8. ročníku Kids Euro Festival 2011 
vo Washingtone (USA). So svojimi originálnymi predstaveniami tiež 
vystupoval vo Francúzsku, Českej republike, Maďarsku, Kanade, ....). 

 
 
Organizačné špecifikácie:  
Príchod umelca na miesto vystúpenia musí byť umožnený v určenom čase (minimálne 6 hodín) 
pred oficiálnym začiatkom vystúpenia. Miestny technický personál (ak taký je) musí byť prítomný 
(napr. technik pre pódium, prípadne technik pre osvetlenie, resp. lokálny zvukár). Požadované sú 
jedna až dve šatne pre celkom 15 osôb v budove, v ktorej sa vystúpenie koná. Šatňa by mala byť 
uzamykateľná a každá vybavená zrkadlom a stolom. Prosím pripraviť spolu 15 stoličiek. 
 
Po dohode s usporiadateľom, prosíme, pripraviť občerstvenie pre 15 osôb: horúca káva so 
smotanou/mliekom, horúci čaj, balená pitná voda v primeranom množstve, studená misa, pečivo, 
sezónne ovocie. Uvedené pohostenie v šatni je v réžii usporiadateľa. 
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Pred samotnou show požadujeme sprístupnenia priestoru/sály a zvukovej skúšky 
minimálne 6 hodín pred vystúpením. 
 
Na vyžiadanie vám pošleme cenovú ponuku VIP EVENT SHOW. 
Nie sme platcami DPH. 
Cena je vždy konečná a zahŕňa všetky náklady agentúry spojené s produkciou VIP EVENT SHOW. 
Termín sa považuje za záväzný po písomnom schválení cenovej ponuky a zároveň uhradení 
zálohy (predfaktúry) agentúre vo výške čistej sumy honorárov pre umelcov.  
 
Cena neobsahuje ubytovanie v ôsmych dvojposteľových izbách s raňajkami – je v réžii 
objednávateľa – to v prípade, že je ubytovanie nevyhnutné, teda ak vzdialenosť od Bratislavy je 
väčšia ako 250 km. 
 
Technické požiadavky a stage: 
 
Konzultácie na tel. čísle 0908 731 269.  
 
1. Potreba použitia technického dymu v sále (lúče svetiel v dyme výborne ukážu a vyniknú, 
efekt je násobný). 
2. Potrebné zo strany objednávateľa poskytnúť tanečný parket v rozmere cca 8x6 m 
v prípade, že tanečný parket nie je súčasťou sály. V prípade nutnosti zabezpečíme. 
3. Požiadavky na pripojenie do elektrickej rozvodnej siete:  
 a) 2x 380 V (ideálne) 
 b) alebo 1x 380 V plus 3x zásuvky (3x samostatné okruhy - 16A) 
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Mr. Bean Double – špeciálna ponuka k našej VIP EVENT SHOW 
   
Známeho Mr. Bean-a môžete mať aj na vašom evente v novej 
Comedy Show Mr. Bean Double. Fenomenálny taliansky komik 
a klaun Arnaldo Mangini je hlavnou a jedinou postavou v tejto 
Comedy Show, ktorá patrí k najlepším na svete.  
Arnaldo ako postava Mr. Bean, rozosmeje malých i veľkých. 
Spoločne so slávnym medvedíkom, pripravil scénky na ktoré 
určite nezabudnete. Garantujeme vám, že sa budete od 
smiechu chytať za brucho.  
Hodinové predstavenie plné humoru, improvizácie a interakcií 
vás nenechá len tak sedieť. Zažijete šou, ktorú ste ešte nezažili. 
Presne tak, ako ho poznáte z televízie, len v oveľa humornejšej 
podobe. 
Po vystúpení sa Mr. Bean Double môže ešte hodinku venovať 
vašim hosťom priamo v sále. 
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A‘Cappella vokálna skupina – špeciálna ponuka k našej VIP EVENT SHOW 
   
Výnimočná slovenská 9-členná A‘Cappella vokálna 
skupina interpretujúca vo svojom repertoári rock, 
pop, jazz a gospel v pestrej ponuke štýlu tzv. 
A‘cappella Light.  
Skupina pôsobí na Slovensku už viac než 26 rokov a 
od svojho založenia pravidelne brázdi javiská a scény 
doma i v zahraničí navštíviac takmer všetky 
Európske krajiny vrátane Anglicka, Belgicka, 
Španielska, Talianska (Vatikánu), Švédska, Nórska, 

Poľska, Maďarska, Rakúska, Českej republiky, 
pričom v zámorí účinkovala trikrát v Kolumbii, 
dvakrát v Mexiku, v Japonsku a uskutočnila po tri 
roky za sebou koncertné turné po najväčších 
mestách východného aj západného pobrežia 
Austrálie (Sydney, Melbourne, Canberra, Perth).  
Špičkový repertoár v exkluzívnom podaní pre 
výnimočné a slávnostné príležitosti. 
V máji 2008 skupina mala možnosť účinkovať ako 
hosť koncertu Bobby McFerrin-a v NTC Bratislava. 
 

 
 
 
 

Ďakujem. 
 
S úctou  
 
 

 
 
 

............................................. 
Ing. Stanislav Guláš, riaditeľ 

 


