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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: 31.8.2016 

Evidenčné číslo: SFUAD02616 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Mimi a Líza (kinoverzia) 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Mimi a Líza (kinoverzia) 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Katarína Kerekesová, 

námet a scenár: Katarína Kerekesová, Katarína Moláková, výtvarná realizácia: Katarína 

Kerekesová, Boris Šima, animácia: Jozef Elšík, Ľudmila Fatrsíková, Andrej Gregorčok, Leevi 

Lehtinen, Šimon Matrka, Silvia Senešiová, Ivana Tirpáková, Ivana Šebestová, Mária Oľhová, 

Matúš Uherčík, hudba: Marek Piaček, dramaturgia RTVS: Halka Marčeková           

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Ema Mercová, Gréta Fedora 

Homzová, Táňa Radeva, Roman Féder, Petra Polnišová, Zuzana Krónerová, Jana Oľhová, 

Marián Geišberg, Zita Furková, Eva Rysová, Sidónia Féderová, Dominika Kováčová, Ivana 

Lapšanská, Richard Stanke, Ivan Vojtek, Matej Feldbauer, Michal Jurík, Vladimír Hajdu, Oľga 

Belešová, František Kovár         

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Fool Moon, s.r.o. 

identifikačné číslo: 44992122 

sídlo: Vištuk 277, 90085 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska 

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava   
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názov: ekran, s.r.o. 

identifikačné číslo: 44550880 

sídlo: Urbánkova 5 Bratislava 811 04    

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika     

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2014                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Animovaný film – rozprávka.  Zostrih siedmich vybraných epizód z trinásť dielneho 

animovaného seriálu Mimi a Líza. Projekt je určený na kino distribúciu do slovenských 

lokálnych kín. Cieľové publikum sú primárne deti predškolského a mladšieho školského 

veku(5-8rokov). Hlavnými hrdinkami sú uvážlivá Mimi, ktorá je nevidomá a večne zvedavá 

Líza. Spoločne objavujú rôzne svety za dverami bytov ich susedov v činžiaku, v ktorom obe 

bývajú. Každá vníma svet inak, avšak svojou inakosťou sa vzájomne dopĺňajú a učia jedna 

druhú.    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 44 minút 36 sekúnd  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: HD, 16:9 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: Dolby  5.1 kanal, stereo    

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD  

d) druhy distribučných nosičov: DCP      

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

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

Slovenskej republiky:  september  2016    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino distribúcia,  festivalové uvedenie  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  198 380€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 42,6%- Fool 

Moon,s.r.o., 39%-RTVS, 18,04%-ekran, s.r.o.    

Meno a priezvisko žiadateľa : Katarína Kerekesová 

Dňa : 30.8.2016  
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