
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. art. Lukáš Wűrfl  

Dňa: 14.12.2015 

Evidenčné číslo: SFUAD02115 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Hviezdny taxík 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Hviezdny taxík 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár: Juraj Krumpolec, 

Igor Drevenec, Anton Šulík, výtvarné návrhy: Igor Drevenec, Juraj Krumpolec, animácia: Matej 

Mazák, Adam Belis, hudba: Peter Dudák, réžia: Juraj Krumpolec     

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Richard Stanke  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

b)fyzická osoba - podnikateľ 

obchodné meno: Ing. Arch. Juraj Krumpolec 

identifikačné číslo: 35332662 

sídlo: Jelšova 3 Bratislava 831 01 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2015                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Krátky animovaný film pre deti. Krátky animovaný film Juraja Krumpolca a Igora Drevenca na 

motívy rozprávky majstra detských príbehov Gianniho Rodariho. Dobrodružstvo malého Huga 

a roztržitého taxikára Peppina na ceste nebezpečným vesmírom. Rýchlosťou svetla plus jeden 

meter utekajú pred divokými príšerami Aldebaranu. 
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 14 minút 30 sekúnd 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2K flat  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku:5.1   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d) druhy distribučných nosičov: DCP  

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

pridelené: 

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

Slovenskej republiky:  12.11. 2015    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : festivalové uvedenie, autorské projekcie, kinodistribúcia, TV vysielanie 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  41 700€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100% - Ing. arch. 

Juraj Krumpolec   

Meno a priezvisko žiadateľa : Ing. arch. Juraj Krumpolec  

Dňa : 10.12.2015  
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