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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: 28.11.2016 

Evidenčné číslo: SFUAD03816 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: IMT Smile a Lúčnica: Made in Slovakia  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: IMT Smile a Lúčnica: Made in Slovakia 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Paľo Janík , produkcia: 

Peter Neveďal        

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  Imt Smile, Lúčnica    

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Filmpark production, s.r.o. 

identifikačné číslo: 36 356 212 

sídlo: Bajkalská 9, Bratislava  831 04 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2016                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film.  Snímka opisuje jedinečný projekt, ktorý pobláznil celé Slovensko a dostal 

sa dokonca i za jeho hranice do Čiech. Spojenie tradičného v podobe súboru Lúčnica s kapelou 

IMT Smile na čele s obľúbeným charizmatickým spevákom Ivanom Táslerom a režisérsky počin 

Jána Ďurovčíka, nenechalo divákov chladnými , podmanivé tóny ľudovej hudby v unikátnej 

kombinácii s tvorbou prešovskej hudobnej formácie zmenilo divákov na tanečníkov. 

Vypredané koncerty , neutíchajúci potlesk, tisíce nadšených fanúšikov, toto a omnoho viac, 
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bude súčasťou snímky IMT Smile a Lúčnica: Made in Slovakia. Pozriete sa však i do zákulisia 

toho unikátneho projektu. Nahliadnete do jeho „kuchyne“ a ukážeme vám , čo všetko sa za 

projektom skrýva...        

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 110 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2D, 2,39:1,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digital,   

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:  10.11. 2016    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná - distribúcia   

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  150 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

production, s.r.o.,       

Meno a priezvisko žiadateľa : Peter Neveďal 

Dňa : 11.11.2016  
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