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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: 18.8.2020 

Evidenčné číslo: SFUAD01520 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Letní rebeli 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Letní rebeli   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Martina Saková, 

scenár: Silke Schulz, Martina Saková, kamera: Jieun Yi, scénografia: Marcus Gröppner, strih: 

Martin Herold, hudba: Paul Eisenach, zvuk: Alexander Bori, Ján Krnáč 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Eliáš Vyskočil, Pavel Nový, 

Liana Pavlíková, Szidi Tobias, Kaya Marie Möller, Jana Oľhová, Michal Kubovčík, Krištof Tobiáš, 

Peter Oszlík, Michal Rovňák, František Tychler    

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Silverart, s.r.o. 

identifikačné číslo: 43788131 

sídlo: Tichá 4 Bratislava 811 02 

názov: PROJECTOR 23 GmbH & Co. KG 

identifikačné číslo: DE252281327 

sídlo: Kiefholzstr. 2 Berlin 12435 Germany 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska  

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava     
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Nemecko   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2020                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Letní rebeli (pôvodný názov Leto s Bernardom) je dobrodružný, rodinný 

dlhometrážny film. Leto je konečne tu! Jonáš sa veľmi teší na prázdniny u deda Bernarda. No 

ten sa necíti najlepšie, odkedy stratil prácu a ostal sám. Jonášovi je jasné, že musí niečo 

vymyslieť. A tak ich oboch čaká búrlivé leto v znamení nevšedného dobrodružstva a 

nevšedného priateľstva.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, český, nemecký 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 90 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1:1,85,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digitál 5.1,  

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, DVD, blu-ray            

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

pridelené:                           

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

Slovenskej republiky:  13.8.2020    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, televízne vysielanie, DVD, blu- ray, internet (VOD) 
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 140 100€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 40,44% -

Silverart(z toho je 9,46% RTVS), 59,56%- PROJECTOR 23 GmbH & Co. KG, celkový podiel 

slovenského výrobcu: 40,44%  

Meno a priezvisko žiadateľa : Katarína Krnáčová 

Dňa: 14.8.2020        
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