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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: 1.10.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD04019 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Na střeše 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Na streche 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia, scenár: Jiří Mádl, 

producent: Monika Kristlová, koproducenti: Barabara Janišová Feglová, kamera: Martin 

Žiaran, architekt: Adam Pitra, strih: Jakub Vansa, hudba: René Rypar, zvuk: Marek Hart, Klára 

Javoříková, mix hudby: Jaroslav Lukáč, kostýmová výtvarníčka: Paulína Bočková, supervízia 

kostýmov : Katarína Bieliková Štrbová, umelecká maskérka: Michaela kicková, distributér: 

FALCON a.s /ČR, Continental Film /SK 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, 

Mária Bartalos, Adrian Jastraban, Vojtech Dyk, David Švehlík, Mirosláv Táborský, Radek Zima, 

Martin Sitta  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: DAWSON FILMS, s.r.o.  

identifikačné číslo: 02360527 

sídlo: Kadeřávková 1072/13 Praha 6 162 00, Česká republika  

názov: HITCHHIKER Cinema, s.r.o.   

identifikačné číslo: 46540474 

sídlo: Konvetná 2, 811 03 Bratislava  

názov: Rozhlas a televízia Slovenska   
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identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

názov: ČESKÁ TELEVIZE   

identifikačné číslo: 000027383 

sídlo: Kavčí hory 140 70 Praha 4 , Česká republika 

názov: In Vestito , s.r.o.   

identifikačné číslo: 36742244 

sídlo: Dvořákovo nábrežie 8 Bratislava 811 02  

názov: BARRANDOV STUDIO, a.s.   

identifikačné číslo: 28172469 

sídlo: Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5, Česká republika 

názov: INNOGY Česká republika, a.s.   

identifikačné číslo: 18556 B 

sídlo: Limuzská 3135/12 Praha 108 00, Česká republika 

5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika  

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film scenáristu a režiséra Jiřího Mádla.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český, vietnamský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 97 minút 
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9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2K,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: Dolby 5.1,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d) druhy distribučných nosičov:  

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

pridelené:    

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

Slovenskej republiky:  31.1. 2019, distribučná premiéra: 7.2.2019    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízne vysielanie, DVD, internet 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 202 483€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 60,11%- Dawson 

Films, 8,56%- HITCHHIKER Cinema, 14,34%- Česká Televize, 5,20%- Rozhlas a televízia 

Slovenska, 6,41%- In Vestito, 2,96%- Barrandov studio, 2,96%- INNOGY Česká republika, 

celkový podiel slovenského výrobcu: 20, 19%    

Meno a priezvisko žiadateľa : Barbora Janišová Feglová  

Dňa : 23.8. 2019  
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