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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: 16.6.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD03617 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: CUKY LUKY FILM 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: CUKY LUKY FILM 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Karel Janák, kamera: 

Tomáš Juríček, scenár: Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Zuzana Marianková, Juraj Brocko 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Petra Polnišová, Zuzana 

Šebová, Lukáš Latinák, Diana Mórová, Štefan Martinovič, Zuzana Porubjaková, Barbora 

Švidraňová     

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: noemo, s.r.o.  

identifikačné číslo: 35886994 

sídlo: Pribinova 222/A Bratislava 811 09 

názov: ita agentúra, s.r.o.  

identifikačné číslo: 31345506 

sídlo: Čajakova 4033/13 Bratislava 811 05  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film - komédia. Obľúbená dvojica z TV obrazoviek, Cuky a Luky, prichádza po prvý krát 

na filmové plátna, aby predstavili príbeh začiatku ich šialeného priateľstva, ktoré navždy zmení 

ich životy. Každá pochádza z iného sveta. Každá si žije svoj život. Cuky je neuznaná video 

bloggerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní ktorá má všetko, čo by si človek mohol 

priať. Okrem jednej jedinej veci – lásky. Aby Luky získala muža svojich snov, musí z obyčajnej 

ženy z ľudu urobiť Miss. Čo sa však stane, ak tou obyčajnou ženou bude práve expertka na 

trapasy, Cuky?       

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 114 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: dolby 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: 
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11, Dátum prvého uvedenia slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území 

Slovenskej republiky:  18.4. 2017    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino- distribúcia 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  206 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 95% -noemo , 

s.r.o., 5%- ita agentúra, s.r.o.     

Meno a priezvisko žiadateľa : Martin Frimmer  

Dňa : 1.5.2017  
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