




PETER BAŽÍK

víťaz česko slovenskej TV show THE X FACTOR

Spevák, skladateľ, aranžér, producent, multi-inštrumentalista. V súčasnosti veľmi

žiadaný spevák a hudobník. 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 výchovno – motivačných koncertov pre

vzdelávacie inštitúcie, MŠ, ZŠ a SŠ. 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.

Výchovno – motivačné 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.)



PETER BAŽÍK

Cenová ponuka

Štandardná cena za koncert Petra Bažíka je 2000 EUR / hod.
Cena je konečná vrátane dopravy.

Pre mestá a obce, ako aj štátne a verejné inštitúcie poskytujeme zľavu 25%.

Pre charitatívne a benefičné akcie a podujatia poskytujeme zľavu 50 %.

V prípade koncertu s využitím hudobnej skupiny (PB EVENT BAND) je cena plus

500 EUR / hod.

Pre moderovanie, detské programy, detskú show a detské popoludnia je cena

dohodou podľa rozsahu a typu programu.

K vystúpeniam s inými interpretmi sa k cene vystúpenia Petra Bažíka pripočíta cena

za vystúpenie ďalšieho umelca.

Cena pre Výchovno – motivačné koncerty pre deti MŠ, ZŠ a SŠ je dohodou a je

klientom hradená kultúrnymi poukazmi.

Cena pre Motivačno – vzdelávacie koncerty pre dospelých a projekt

Supernatural je určovaná dohodou.

Cena za technické zabezpečenie koncertu Petra Bažíka (ak objednávateľ nemôže

zabezpečiť požadované ozvučenie a osvetlenie) je určovaná separátne podľa

potreby a veľkosti priestoru, v ktorom sa koncert koná.

Cena za VIP EVENT SHOW je určovaná podľa jej rozsahu (personálne a materiálno

- technické zabezpečenie, časový rozsah, vzdialenosť).



PETER BAŽÍK - STAGEPLAN

Vystúpenie typu ONE MAN SHOW



PETER BAŽÍK - STAGEPLAN

Vystúpenie s kapelou PB EVENT BAND



PETER BAŽÍK
ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIE

Ubytovanie:

Cena neobsahuje ubytovanie v jednej dvojposteľovej izbe s raňajkami – je v réžii objednávateľa. To v prípade, že je ubytovanie nevyhnutné

(vystúpenie je veľmi neskoro večer, resp. vzdialenosť je väčšia ako 250 km, alebo oboje súčasne, a zároveň návrat do mesta Bratislava by bol

neskôr ako 02:00 hod. ráno nasledujúceho dňa).

Technické špecifikácie:

Konzultácie na tel. čísle 0908 731 269.

Štandardné pripojenie pri vystúpení bez hudobnej skupiny:

1x 3,5 stereo jack (pripojenie iPadu)

1x 6,3 mono jack (pripojenie gitary)

1x cannon alebo 1x 6,3 mono jack (pripojenie prijímača Sennheiser - bezdrôtové husle)

1x mikrofón (drôtový alebo bezdrôtový),

Organizačné špecifikácie:

Príchod umelca na miesto vystúpenia musí byť umožnený v určenom čase pred oficiálnym začiatkom vystúpenia. Miestny technický personál

musí byť prítomný (napr. technik pre pódium, prípadne technik pre osvetlenie, resp. lokálny zvukár). Parkovanie minimálne pre 2 osobné vozidlá,

resp. podľa dohody.

Požadovaná je jedna šatňa v budove, v ktorej sa vystúpenie koná. Šatňa by mala byť uzamykateľná a vybavená zrkadlom, stolom a 2-mi

stoličkami, a po dohode s usporiadateľom s občerstvením pre 2 osoby: 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. V prípade vystúpenia umelca

s hudobnou skupinou sa počet miest v šatni zvyšuje o dve.



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).



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 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.



PETER BAŽÍK

víťaz ČR SR show THE X FACTOR

a

NATÁLIA HATALOVÁ

finalistka Slovensko hľadá Superstar 2007

Kombinácia energiou nabitej show, ktorá zdvihne zo stoličiek každého diváka.

Petrove neobvyklé inštrumentálne schopnosti snúbiace sa s neopakovateľnými

speváckymi výkonmi oboch protagonistov dávajú záruku nadštandardnej zábavy.

Koncerty, vystúpenia na vernisážach, operetné melódie, husľové show na

podujatiach akéhokoľvek typu. Módne prehliadky ako modely. Detské show pre

firmy a nákupné centrá. Výchovné koncertov pre MŠ, ZŠ a SŠ. Exkluzívni hudobní

hostia na svadbách a privátnych narodeninových oslavách.

Sú tu pre vás na 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..

Kombinácia s kapelou aj bez kapely. Profesionáli na pravom mieste.



Firemné večierky a eventy

PETER BAŽÍK a ADRIÁN OHRÁDKA

Unikátna kombinácia víťaza ČR SR show THE X

FACTOR a umeleckého klauna, míma a herca, ktorý

reprezentoval Slovenskú republiku na 8. ročníku Kids

Euro Festival 2011 vo Washingtone (USA).

Unikátna hudobná show zložená z popových,

rockových a operetných hitov v kombinácii so stand-up

vystúpením a originálnou, profesionálnou a kreatívnou

komickou show pre dospelých.

V zladenom programe zažijete špičkovú hudobnú i

husľovú show a zábavnú show typu stand-up comedy.

Kombinovaná umelecká show vytvorená špeciálne pre

firemné večierky a reprezentačné eventy pre vašich

obchodných partnerov a zamestnancov.



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.

Pre deti je tak vytvorená jedinečná, inšpiratívna, motivačná

a kvalitná atmosféra.



 

 

 
 
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

- Reprezentačné firemné a štátne eventy

- Plesy a bály

- Detské podujatia

- Jarmoky

- Obecné i mestské slávnosti

- Galaprogramy

- Festivaly

- Klubové koncerty

- Narodeninové i meninové oslavy, výročia

- Výstavy, recepcie

- Svadby



VIP EVENT SHOW

www.vipeventshow.com

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 a celovečerného vystúpenia umeleckého

klauna, herca a míma.

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 finalistky Slovensko hľadá Superstar 2007 Natálie

Hatalovej, resp. 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.

http://www.vipeventshow.com/


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 Natálie Hatalovej / 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. Zároveň na vlastnej koži zažijete, čo to znamená kvalitná zábava v podaní umeleckého klauna, herca a míma.

✓ 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

www.vipeventshow.com

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


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

KONTAKT

+421 908 731 269

info@golden-entertainment.com

www.golden-entertainment.com

www.vipeventshow.com


