
Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel 
 

1 

 

Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel  
v zmysle § 4 zákona 40/2015 Z.z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zápis za slovenský filmový ústav vykonal: Mgr. Michal Michalovič  

Dňa: 17.9.2015 

Evidenčné číslo: SFUAD00815 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Spievankovo 5 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Spievankovo 5 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Mária Podhradská, Richard 

Čanaky, Alžbeta Skálová, Máša Orgováni, Miroslav Čačík, Miša Jeleneková, Diana Novotná, 

Gábor Urbančok, Vilma Pročková, Kristína Hroznová, Barbora Rajčanová, Viktória Norisová, 

Stanislav Palúch, Vladimír Martinka, Martin Roller, Katarína Palúchová        

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Monika Hilmerová, Aniko 

Vargová, Csongor Kassai, Ján Gallovič, Lukáš Latinák, Kamil Mikulčík, František Kovár, Zuzana 

Jurigová-Kapráliková, Roman Pomajbo, Silvia Donová , Gregor Hološka, Štefan Martinovič, 

Ondrej antálek, Matej Fischer, Štefan Richtárek, Pavol Buocik, Miki Michelčík, Gabriel Fusko, 

Jozef Štupák, Peter Šrámek, Jakub Kuka, Nikolas Kadlubjak, Lukáš Frlajs, Róbert Laurinec, Rado 

Kuric, Adela Fejfarová, Nataly Kurtyová, Barbora Rajčany, Alex Bárta, Dominik Budinský, Zara 

Bekr, Simona Borišková, Stela Budiačová, Ella Kabele, Palo Daniel Marchevský, Petra 

Slaninová, Sára Suchovská, Katka Blažejová, Lukáš Čanaky, Katka Čačíková, Nikolai Dano, 

Vivien Pomajbo, Noemi Pomajbo, Matej Čačík, Martin Bičkoš             

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

Právnická osoba  

názov: Tonada, s.r.o. 

identifikačné číslo: 45263523 

sídlo: Studenohorská 28  , Bratislava 841 03 
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia:  2015                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Rodinný filmový muzikál. Spievankovo je čarovná krajina v ktorej zo všadiaľ znie 

hudba a každá činnosť je sprevádzaná spevom. Výpravne pútavo spracovaný príbeh nám 

umožní nahliadnuť za realitu , až do krajiny detskej fantázie , kde sa deti naučia , čo robiť keď 

sa niekto zraní , alebo keď horí, akej farby sú sadze, prečo sú smetné koše farebné a ako sa 

pečie torta. Príbeh , ktorý chceme vyrozprávať , je najlepšie charakterizovaný slovami 

záverečnej pesničky filmu: „...každý z nás, talent má, stačí keď ho rozpozná....“   

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 70 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: Digital 16:9 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: stereo   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d) druhy distribučných nosičov: DCP, DVD   

10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené: 

11, Dátum prvého uvedenia slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území 

Slovenskej republiky:  17.12. 2015    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kinodistribúcia, DVD, multimediálna aplikácia (VOD)  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  160 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100%- Tonada, 

s.r.o.  

Meno a priezvisko žiadateľa : Dušan Králik  

Dňa : 16.9.2015  
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