
 

 

 

Cenová ponuka UKITAS 

 

• Ukitas & Andy Kukučka (drummer) 

Dĺžka vystúpenia 2 x 45 minút / 3 x 30 minút 

Cena vystúpenia: 950,- eur + doprava 

Cena pre partnerov: 850,- eur + doprava 

 

• Ukitas (akustické duo) 

Dĺžka vystúpenia 2 x 45 minút / 3 x 30 minút 

Cena vystúpenia: 850,- eur + doprava 

Cena pre partnerov: 750,- eur + doprava 

 

Cenová ponuka BASIE FRANK BAND 

 

• Basie Frank Band & Barbora Švidraňová 

Dĺžka vystúpenia 2 x 45 minút / 3 x 30 minút 

Cena vystúpenia: 3500,- eur + doprava 

Cena pre partnerov: 3000,- eur + doprava 

 

• Basie Frank Band & Barbora Švidraňová 

Koncert do 60 minút  

Cena vystúpenia: 3200,- eur + doprava 

Cena pre partnerov: 2800,- eur + doprava 

 

 

• Cena je konečná - všetky uvedené zoskupenia nie sú platcami DPH.  

• Súčasťou ponuky nie je technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie, pódium).  
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Cenová ponuka moderovanie eventu 

 

 

Kristína Jurčová, moderátorka - rádio Viva, Rebel live show 

Referencie – STU, ČSOB, VUB, Cultus Ružinov, Holiday Inn a iné 

Šarmantná moderátorka okrem niekoľko ročnom pôsobení 

v rádiu VIVA má bohaté skúsenosti s moderovaním eventov, 

kongresov, firemných akcií, tématických večierkov, 

teambuildingov a  rôznorodých podujatí. Moderuje aj vlastnú 

talkshow „Rebel live show“, ktorá je zaujímavá hudobnými a 

inšpiratívnymi hosťami. Kristíninou výhodou je aj znalosť 

anglického jazyka. 

Cenová ponuka:  

 

 

 

Radoslav Batora – eventový moderátor 

Referencie – medzinárodný kongres pre zahraničného partnera, firemné a hudobné 

podujatia 

Sympatický moderátor, ktorého dominantou je príjemné vystupovanie, improvizácia, 

bezprostrednosť, zmysel pre humor aj pohotová reakcia na každú vzniknutú situáciu. 

Okrem týchto vlastností je samozrejmé, že na akciu musí byť náležite a zodpovedne 

pripravený. Jeho veľkým plusom je schopnosť moderovať nielen v slovenskom, ale aj 

v anglickom jazyku. 

Cenová ponuka:  

 

 

 

• Cena je konečná – uvedení moderátori nie sú platcami DPH.  

• Súčasťou ponuky nie je technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie, pódium).  
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