




Eventová a umelecká agentúra 

GOLDEN ENTERTAINMENT 

vám od roku 2016 ponúka tvorbu dramaturgicky ucelených

programov a zábavu pre dospelých i deti. Za tento čas sme

pre vás zrealizovali viac ako 100 koncertov, vystúpení,

kompozícií a aranžovaní skladieb.

Zásadne pracujeme s osobne overenými a spoľahlivými

umelcami zo Slovenska i zahraničia, ktorí významne

pozdvihnú úroveň a kredit vášho podujatia. Dôsledne dbáme

na kvalitu a úroveň umeleckých programov a profesionalitu

umelcov. Vychádzame v ústrety klientom, ktorým záleží na

kvalite programu, ponúkaného pre ich obchodných partnerov

či zamestnancov.

Sme tu pre vás i vaše podujatia a eventy v hoteloch,

reštauráciách, baroch, kaviarňach, na rôznych súkromných,

štátnych i korporátnych podujatiach, obecných i mestských

slávnostiach, galaprogramoch, festivaloch, klubových

koncertoch, párty, jarmokoch, narodeninových i meninových

oslavách, výročiach, výstavách, recepciách, svadbách,

reprezentačných báloch, plesoch, banketoch a pod..



Ponúkame vám dramaturgicky ucelenú a komplexnú

VIP EVENT SHOW, DETSKÚ SHOW, samostatné

umelecké programy, ako aj spoluprácu pri

zabezpečovaní kompletných eventov.

Okrem umeleckých programov vám vieme zabezpečiť

zastrešené pódium v rôznych rozmeroch, ozvučenie,

osvetlenie, LED steny.

V spolupráci s hotelmi vieme skoordinovať priestory a

catering (v prípade špeciálnych požiadaviek vám

zabezpečíme návrh menu na top úrovni).

Vieme vám zabezpečiť vystúpenie akéhokoľvek

umelca zo Slovenska, alebo k vám priviezť

medzinárodnú umeleckú hviezdu.

V prípade potreby vám zabezpečíme spracovanie

prezentačných a inštruktážnych videí a reklamných

spotov, dokonca aj originálnu autorskú hudbu a texty

vrátane voiceover.



- zastrešené pódiá v rôznych rozmeroch 

- ozvučenie

- LED osvetlenie

- atmosférické osvetlenie

- laser a reflektory

- inteligentné svetlá 

- LED steny a plazmové obrazovky

- live vysielanie priamo na akcii



PETER BAŽÍK

absolútny víťaz ČR SR show THE X FACTOR

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

THE X FACTOR (2014), finalista Slovensko hľadá Superstar (2006), ako aj

slovenského národného kola Veľkej ceny Eurovízie 2009. Realizátor výchovných

koncertov pre vzdelávacie inštitúcie. Profesionál na pravom mieste.

Okrem koncertov a husľových show na podujatiach akéhokoľvek typu vrátane

módnych prehliadok vám do vašich firiem, obcí, miest, materských, základných a

stredných škôl prinášame unikátne výchovné koncerty a detské show vo forme,

ktorá vaše deti zaručene zaujme.

Výchovné koncerty a detské show sú realizované v dvoch moduloch:

1. Modul PAPAGÁJ: Opakovanie je matkou múdrosti

(pre materské školy a prvý stupeň ZŠ, cca 45 minút, 7-8 piesní, rozoberané témy:

hygiena, umývanie zubov, dopravné značky a predpisy, či vštepovanie zásad

zdravého životného štýlu)

2. Modul CHAMELEÓN: Človek sa od narodenia mení po celý život

(pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy, cca 50 minút, 10 piesní, rozoberané témy:

alkohol, drogy, šikana, sociálne siete, ale tiež tlak médií, svet šoubiznisu a sloboda

prejavu.)



PB EVENT BAND PETRA BAŽÍKA 

Eventová kapela PB EVENT BAND s lídrom - spevákom, skladateľom, aranžérom,

producentom, multi-inštrumentalistom - Petrom Bažíkom, vám prináša unikátnu

hudobnú show zloženú z popových a rockových slovenských, českých i svetových

hitov v kombinácii s domácimi i svetovými operetnými i muzikálovými melódiami.

Tanečná zábava v interpretácii Petra Bažíka a jeho PB EVENT BAND dáva

eventom nenapodobiteľný charakter a muzikálnu energiu. Neopakovateľný

spevácky prednes v kombinácii so zložením kapely (bicie, basa) premenia váš event

na prúd skvelej zábavy a hudobného i tanečného víru.

PB EVENT BAND je spoľahlivé riešenie – kvalitná a noblesná úroveň kapely pre

akýkoľvek reprezentačný event.

Vystúpenie PB EVENT BAND je štandardne kombinované s koncertným

vystúpením Petra Bažíka a jeho husľovou show (objednáva sa samostatne).



VIP EVENT SHOW

Pre firmy a hotely ponúkame špeciálnu VIP EVENT SHOW vo viacerých

variantoch (REPREZENTAČNÝ VEČER / EVENT / PLES) - je to dramaturgicky

ucelený umelecký program s kvalitným ozvučením, osvetlením, moderovaním a

umeleckou produkciou vrátane DJ.

Ide o balík, ktorý vás odbremení od čiastkového riešenia kultúrneho programu

na vašom evente. Okrem profesionálneho moderovania budete mať možnosť

na jednom pódiu zažiť za jeden večer prierez svetovými hitmi, muzikálmi,

HUSĽOVOU SHOW, slovenskými i svetovými operetnými melódiami (RETRO

SHOW), francúzskymi šansónmi, rockovými vypaľovákmi, ako aj popovými

tanečnými hitmi.

A to všetko v živom podaní absolútneho víťaza ČR SR THE X FACTOR Petra

Bažíka s kapelou a víťazky ČR SR show THE VOICE 2012 Ivanny Bagovej,

výborných tanečníkov v kombinácii so špičkovým ozvučením a osvetlením zo

strany profesionálov, ktorí majú za sebou viac ako 4000 eventov a spolupráce

na množstve priamych televíznych prenosoch.

VIP EVENT SHOW vám pre vašich zamestnancov, obchodných partnerov

a klientov prinesie doteraz nevídanú dramaturgicky ucelenú kombináciu

umeleckých výkonov a neopakovateľného vizuálu, z energie ktorých budete

čerpať ešte dlho po ukončení eventu.



VIP EVENT SHOW – ČO VÁS V PROGRAME ČAKÁ

✓ 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.

✓ 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.

✓ 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.

✓ 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.

✓ 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).

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

na parkete.

✓ 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, THE 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.



VIP EVENT SHOW – STAGE



VIP EVENT SHOW

https://youtu.be/eSW54ijiE6M


VIP EVENT SHOW
prezentačné videá

VIP EVENT SHOW 1-min video VIP EVENT SHOW 6-min video

https://youtu.be/eSW54ijiE6M
https://www.youtube.com/watch?v=xvZvMjmwG3A


DETSKÉ POPOLUDNIE / DETSKÁ SHOW

Pripravili sme pre vás nový detský program pre nákupné

centrá, hotelové a dovolenkové komplexy, firmy, štátne

i privátne inštitúcie, mestá i obce s názvom DETSKÉ

POPOLUDNIE.

Show je postavená na PETROVI BAŽÍKOVI – absolútnom

víťazovi ČR SR show THE X FACTOR a realizátorovi

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 výchovnými

koncertami pre deti vekového rozpätia od troch do 18 rokov.

Vynikajúco zaspieva popové i rockové hity, ako aj vlastné

skladby. Dokáže preto perfektne zabaviť nielen deti aj ich

rodičov.

V kombinácii s Ivannou Bagovou, víťazkou ČR SR show

THE VOICE 2012 je pre deti vytvorená jedinečná a kvalitná

atmosféra.



HUSĽOVÁ SHOW

S Petrom Bažíkom vám ponúkame tiež jeho nový

program, ktorý kombinuje husľovú show so

spievanými skladbami, čím vzniká unikátna

kombinácia elegantného vystúpenia s rockovou a

popovou spievanou show.

Takto postavený program nemá v našich končinách

konkurenciu a je dokonalým začiatkom i

zlatým klincom vašich podujatí a eventov.

Husľová show je určená pre exkluzívne eventy a

módne prehliadky a je plnohodnotnou súčasťou našej

VIP EVENT SHOW..



RETRO SHOW

S Petrom Bažíkom s Ivannou Bagovou vám ponúkame tiež jeho

nový program RETRO SHOW, v ktorom si pochutnáte na

slovenských a svetových operetných melódiách, samozrejme v

kombinácii s husľovou show.

RETRO SHOW - operetné melódie, ktoré nás zavedú do čias Ivana

Krajíčka a relácie Repete. Všetky piesne majú spoločný menovateľ –

sú to šlágre. Ich poradie nie je náhodné, lebo – Len bez ženy, je

človek Optimista. Od radosti si tancuje Kazačok, čo zaujme nejakú

cicu. Jaj cica príde, stane sa „Lebo tu, lebo tam.“ Optimista ju vyzve

„Zatancuj si so mnou holubička.“ Pochytá si ju a povie „Joj, mladá

žienka.“ Po rokoch z nich ale vznikne nervózna família. Jeden

druhému doma hovorí, „Nečakaj ma už nikdy.“, až je nakoniec

z Optimistu smoliar.

Takto namiešaný program vás a vašich hostí vráti o niekoľko

desiatok rokov späť do čias slávy operetných melódií.



UMELECKÝ KLAUN / MÍM / ANIMÁTOR 

PRE DOSPELÝCH I DETI

Divadelný́ - cirkusový́ - pouličný́ klaun (One Man Show alebo umelecká

dvojica) 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, ....).



 

 

 
 
Peter 

Bažíkfanpage  

Výchovno - motivačné koncerty Petra Bažíka 
Výdobytkom modernej doby podliehajú najmä deti a mladí ľudia. Len veľmi málo času 
sa stretávajú osobne, väčšinu svojho času trávia na sociálnych sieťach a čím ďalej, tým 

viac sa odsudzujú. Preto je potrebné ukázať deťom existenciu reálneho života a to 

hlavne im blízkou a hravou formou.  

 
Výchovný koncert Petra Bažíka je jedným zo spôsobov, akým sa snažíme svojou 

troškou prispieť k formovaniu vlastného chápania súčasných nástrah a to spôsobom, 

ktorým sa k nim dokážeme dostať bližšie.  

 
Samotný program, ktorý trvá 45 minút až hodinu je nabitý výbornou náladou, spevom 

a veľa krát aj tancom, a to všetko je podporené hovoreným slovom a osobnými 

skúsenosťami zo profesionálneho a osobného života Petra Bažíka. Zábavná, hravá 

a súčasne edukatívna forma detskej show zanecháva u mladých divákov pocity, ktoré 
vedú k potrebe zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami života. 

CHAMELEÓN: Človek sa od narodenia mení  

 

2. stupeň ZŠ a SŠ 
 

Hovorené slovo 
Moderné piesne 

Tvorivá interakcia s mládežou 
 

Modul je určený pre deti vo veku od 11 rokov do 18 rokov,  
50 – 60 minút, 10 piesní. 

 
Rozoberané a diskutované témy:  

alkohol, drogy, šikana, sociálne siete, tlak médií, svet šoubiznisu (vrátane 
osobných skúseností oboch spevákov), sloboda prejavu. 

PAPAGÁJ: Opakovanie je matkou múdrosti 
 

MŠ a 1. stupeň ZŠ 
 

Hovorené slovo 
Zábavné piesne 
Hravá interakcia s deťmi 
 
Program je určený pre deti vo veku od 3 rokov do 10 rokov,  
45 - 60 minút, 7-8 piesní. 
 
Rozoberané a diskutované témy: 
dopravné značky a predpisy, kamarátstvo a vzťahy, bezpečnosť pri pobyte 
vonku mimo domov, vštepovanie zásad zdravého životného štýlu. 
 

 
  

Instagram 
peter.bazik 

Peter Bažík 
WEB 

Peter Bažík 
Fanpage 

 

GOLDEN 

ENTERTAINMENT 

 



MODEROVANIE

Komplexné služby moderovania akcií v

slovenskom, anglickom, maďarskom,

ruskom, francúzskom i nemeckom

jazyku:

- Reprezentačné firemné a štátne eventy

- Priame televízne i rozhlasové prenosy

- Plesy a bály

- Detské podujatia

- Jarmoky

- Obecné i mestské slávnosti

- Galaprogramy

- Festivaly

- Klubové koncerty

- Narodeninové i meninové oslavy, výročia

- Výstavy, recepcie

- Svadby



Atrakcie pre deti

Pre vaše deti vám v spolupráci s 

našimi partnermi ponúkame 

nasledovné atrakcie:

Nafukovací skákací hrad

Nafukovaciu šmykľavku

Maľovanie na tvár

Teambuildingová dráha

Balóny

Maskoti

Popcorn

MeltDown Multiplayer

Hlavolamy

Nafukovacie šípky

Penostroj

Pártystany

Pretekárske topánky

Rodeo býk

Súťaže pre deti

Trampolíny

Zorbové lopty

AirHockey



TeamBuilding park pre dospelých

Celý park je konštruovaný pre dve súťažiace družstvá

a je možné ho prispôsobovať a meniť podľa požiadaviek.

Energetický odber: max. 20kW

Dráha začína menšou prekážkovou dráhou, v ktorej je niekoľko prekážok, ktoré

treba podliezť, preskočiť, alebo nimi preliezť.

Ako druhá atrakcia je beh po stĺpikoch, kedy úlohou súťažiaceho je prebehnúť po

vrchole stĺpov tak, aby nespadol.

Dráha pokračuje prechodom po nafukovacom mostíku, ktorý je mokrý a v ceste

sa nachádza niekoľko stĺpov, ktoré prekážajú v prechode.

Nasleduje skok na lopty, kde súťažiaci skáču z lopty na loptu bez toho, aby ho

lopta vymrštila z dráhy preč.

Súťažiaci ďalej prechádzajú veľkou 20 metrov dlhou prekážkovou dráhou s

rôznymi prekážkami a končia stenou, na ktorú treba vyliezť.

Ďalej sa beží cez niekoľkometrovú „miestnosť“ plnú peny až do výšky 2 metrov.

Následne sa beží do veľkého 144 m2 veľkého bludiska, ktoré môže skomplikovať

družstvám situáciu.

Dráha končí veľkými zorbovými guľami pre jednu alebo dve osoby, ktoré tímy

tlačia do cieľa.



TeamBuilding atrakcie pre dospelých



SPOLUPRÁCA SO 4* HOTELOM 

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE

KÚPEĽNÝ OSTROV PIEŠŤANY

Priestor pre eventy: Palace Hall (Ľudovít + Leona + Marianne)

Spoločenská sála 977 m² konferenčného priestoru s denným svetlom.
Komplex 3 prepojených miestností s tanečným parketom, pódiom,
barom a šatňou. Priestor je vhodný na usporiadanie plesov, svadieb,
recepcií, slávnostných večerí pre max. 350 osôb pri banketovom
sedení.

SLUŽBY:
- Personálne zabezpečenie (čašníci, kuchári, catering manager)

- Inventár a mobiliár (slávnostné stolovanie, stand by stoly s návlekmi,
taniere, príbory, poháre, obrusy)

- Výzdoba a dekorácie

- Tanečný parket

- Catering



SPOLUPRÁCA S PENZIÓNOM 

JÁNOŠÍKOV DVOR V ZÁZRIVEJ

Priestor pre eventy: drevenice s tromi spoločenskými a jednou školiacou miestnosťou s audiovizuálnou
technikou. Vhodné pre výjazdové porady, školenia, semináre i teambuildingy. Kapacita
spoločenských miestností je 8 - 60 osôb, max. 65 osôb v školiacej miestnosti (vhodné aj na
organizovanie svadieb).

Rôzne druhy voľnočasových aktivít, ako napr. hľadanie Jánošíkovho pokladu, výroba zázrivských
korbáčikov, výroba zvoncov, výroba keramiky na hrnčiarskom kruhu, paintball, splavovanie rieky
Orava, fujarová škola a mnoho ďalších.

SLUŽBY:
Pre chvíle oddychu je k dispozícii fínska sauna, vírivka, gril, požičovňa bicyklov, kryté ohnisko s
posedením pred drevenicami, detské ihrisko, volejbal, basketbal, pieskovisko, futbal, preliezačky a
zábavný adventure golf s 18 jamkami pre deti i dospelých priamo v areáli dreveníc.



SPOLUPRÁCA SO 4* HOTELOM 

CHÂTEAU GBEĽANY

História hotela siaha do polovice 18. storočia. Pôvab, elegancia a
splnené želania – to sú nadštandardné služby v zrekonštruovanom
barokovom kaštieli uprostred nádherného anglického parku, kde
každý priestor má punc výnimočnosti a luxusu.

Variabilné a veľkorysé priestory:
a) Kongresová sála 480 m2 s kapacitou 300 osôb,
b) Poľovnícky salónik (18 osôb),
c) Čajový salónik (8 osôb),
d) Reštaurácia (65 osôb),
e) Vináreň (56 osôb),
f) Knižnica (6 osôb)

SLUŽBY:
- Ubytovanie, wellness, bazén, masáže, bowling, fitness, personálne
zabezpečenie, catering
- Inventár a mobiliár (slávnostné stolovanie, stand by stoly s návlekmi,
taniere, príbory, poháre, obrusy)
- Výzdoba a dekorácie

- Tanečný parket
- Projekcia a ozvučenie v konferenčnej sále
- Monitorované parkovisko



Starejší na svadby

Na vaše svadby vám ponúkame starejšieho.

Odobierka od rodičov, odprevádzanie snúbencov k sobášu,
privítanie mladomanželov a svadobných hostí, zahájenie
svadobnej hostiny, celovečerný program, začepčenie nevesty,
odprevádzanie mladomanželov na prezlečenie, prvý tanec
mladomanželov po polnoci.

Spoľahlivý a vekovo správny starejší plus harmonikár.



MR. BEAN DOUBLE

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.



Adam Kukačka Band (CZ)

Adam Kukačka je mladý a talentovaný spevák, ktorý pochádza z Brna. Vo veku

16 rokov bol mimoriadne úspešný, keď sa zúčastnil česko-slovenskej show

SUPERSTAR 2013. Dostal sa do najužšieho výberu mladých spevákov z celej

Českej republiky a Slovenska a napriek veľkej konkurencii získal tretie miesto.

.

Adam je do značnej miery autorom väčšiny textov k piesňam skupiny Adam

Kukačka Band, súčasne sa podieľa aj na hudbe

Koncom roka 2015 bol spustený nový hudobný projekt s názvom Adam

Kukačka Band. Skupinu je možné charakterizovať ako pop-rockovú s veľmi

silnou melódiou a chytľavými textami. Zároveň však je mimo klasického

hlavného prúdu a snaží sa nájsť na hudobnom trhu niečo doteraz neobjavené.

Stavia najmä na nezameniteľnom hlase hlavného speváka Adam Kukačku. Od

svojho vzniku kapela odohrala množstvo koncertov a nahrala dva debutové

single „Naslouchej“ a „Vzdálená“, ktoré majú aj vlastný videoklip.

V roku 2018 začal spolupracovať s absolútnym víťazom ČR SR show THE X

FACTOR Petrom Bažíkom, výsledkom čoho je skladba a klip Než přijde den.



FAKTURAČNÉ ÚDAJE

GOLDEN ENTERTAINMENT s. r. o.

Rázusova 1247/33

941 01 Bánov

IČO: 50431692

DIČ: 2120319212

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK73 0900 0000 0051 1714 1539

SWIFT: GIBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro

Vložka č.: 41300/N

Nie sme platcami DPH


