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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. art. Lukáš Wűrfl  

Dňa: 7.12.2015 

Evidenčné číslo: SFUAD01715 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Ľalie pre Danielu 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Ľalie pre Danielu 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia, kamera , scenár: 

Barbora Vaculová, strih: Patrícia Gyenesová, autor hudby : Katarína Máliková 

 kamera : Marek Pupák, Zuzana Kallová, zvuk: Marek Pupák, Michal Kočiš   

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Daniela Klbečková 

(Kučerková), Juraj Kučerka, Gabriela Klbečková, Daniela Klbečková st., Dušan Klbečko, Andrea 

Kučerková     

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Akadémia umení  

identifikačné číslo: 31094970 

sídlo: Kollárova 22 Banská Bystrica  974 01 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2015                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film. Príbeh zaľúbenej dvojice Juraja a Daniely, rozpráva o túžbe postaviť sa na 

vlastné nohy a prežiť svoj život inak . S odhodlaním sa vydávajú na cestu hľadania staro- 
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nového domu snov. Svet však vyzerá celkom inak, keď sa naň dívajú cez ružové okuliare 

zaľúbenosti.    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 15min.40sekúnd 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: stereo   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: SD karta 

d) druhy distribučných nosičov: SD karta  

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

pridelené: 

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

Slovenskej republiky:  14.11. 2015    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : festivalové uvedenie 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  50€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100% AU BB    

Meno a priezvisko žiadateľa : Mária Boďová  

Dňa : 23.11.2015  
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