
Výška nájomného jednorazových nájmov priestorov Domu umenia Košice
 

 

Koncertná sála (700 miest)
*
      Cena 

 Podujatia do 4 hodín       750 eur 

 každá ďalšia hodina       140 eur 

 príprava techniky pred podujatím 1 hodina    zdarma 

 príprava techniky pred podujatím 2-3 hodiny   100 eur 

 demontáž techniky po podujatí1 hodina    zdarma 

 demontáž techniky po podujatí 2-3 hodiny    100 eur 

 prenájom koncertného krídla Bössendörfer    160 eur 

 prenájom koncertného krídla Steinway-Haus   245 eur 

 
Šatňa v zázemí do 4 hodín      10 eur 

 Šatňa v zázemí každá ďalšia hodina     5 eur 

 Prenájom na celý deň (12 hodín koniec pred 24:00)   1850 eur 

 

Foyer prízemie (170 miest)
* 

 Podujatia do 4 hodín       520 eur 

 každá ďalšia hodina       110 eur 

 príprava techniky pred podujatím 1 hodina    zdarma 

 príprava techniky pred podujatím 2-3 hodiny   100 eur 

 demontáž techniky po podujatí1 hodina    zdarma 

 demontáž techniky po podujatí 2-3 hodiny    100 eur 

   Prenájom na celý deň (12 hodín koniec pred 24:00)   1200 eur 

 Svadba         430 eur 

 

Foyer prízemie a 1 poschodie (380 miest)
* 

 Podujatia do 4 hodín       640 eur 

 každá ďalšia hodina       110 eur 

 príprava techniky pred podujatím 1 hodina    zdarma 



 príprava techniky pred podujatím 2-3 hodiny   100 eur 

 demontáž techniky po podujatí1 hodina    zdarma 

 demontáž techniky po podujatí 2-3 hodiny    100 eur 

 prenájom krídla Petrof      65 eur 

   Prenájom na celý deň (12 hodín koniec pred 24:00)   1580 eur 

 

Salónik (60 miest)
 

 Podujatia do 4 hodín       190 eur 

 každá ďalšia hodina       50 eur 

 príprava techniky pred koncertom 1 hodina    zdarma 

 príprava techniky pred koncertom 2-3 hodiny   20 eur 

 demontáž techniky po koncerte1 hodina    zdarma 

 demontáž techniky po koncerte 2-3 hodiny    20 eur 

   Prenájom na celý deň (12 hodín koniec pred 24:00)   580 eur 

 

Malá sála ( max. 100 miest)
* 

 Podujatia do 4 hodín       380 eur 

 každá ďalšia hodina       90 eur 

 príprava techniky pred koncertom 1 hodina    zdarma 

 príprava techniky pred koncertom 2-3 hodiny   50 eur 

 demontáž techniky po koncerte1 hodina    zdarma 

 demontáž techniky po koncerte 2-3 hodiny    50 eur 

   Prenájom na celý deň (12 hodín koniec pred 24:00)   1120 eur 

 

Foyer pred Malou sálou ( max. 100 miest)
* 

 Podujatia do 4 hodín       375 eur 

 každá ďalšia hodina       85 eur 

 príprava techniky pred koncertom 1 hodina    zdarma 

 príprava techniky pred koncertom 2-3 hodiny   50 eur 



 demontáž techniky po koncerte1 hodina    zdarma 

 demontáž techniky po koncerte 2-3 hodiny    50 eur 

   Prenájom na celý deň (12 hodín koniec pred 24:00)   1100 eur 

 

*
v cene sú zahrnuté náklady na energie a usporiadateľské služby 

 

V prípade záujmu o kombináciu nájmov jednotlivých priestorov, alebo pre vypravovanie 

cenovej ponuky podľa Vašich predstáv nás neváhajte kontaktovať. 

 

 

 

  

 

 


