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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: 9.10.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD04419 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Websterovci 2: Zo života pavúkov – 

doplnenie epizódy O KRÁSE, ktorá bude súčasťou DVD Websterovci 2: Zo života pavúkov  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Websterovci 2: Zo života pavúkov 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet a scenár: Katarína 

Kerekesová, scenár: Zuzana Križková, Zuzana Dzurindová, Peter Nagy, Juraj Rýman, 

dramaturgia: Halka Marčeková, výtvarné návrhy: Boris Šima, 3D produkcia: Tomáš Mikuľák, 

Matej Hradský, Jaromír Salaj, Dominik Tarageľ, Juraj Kráľ, Peter SKY Kološ, animácia: Andrej 

Geročok, Filip Kasanický, Ivana Tirpáková, Matej Mazák, Andrea Jacevičová, hudba : Lucia 

Chuťková, introsong: Matej šrámek , Andrej Hruška, Branči Kováč, Erika Reindlová              

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Zuzana Porubjaková, Kamil 

Kollárik, Henriette Mickovičová, Richard Stanke, Boris Farkaš, Oľga Benešová, Juraj Kemka, 

Jozef Švoňavský, Vladimír Hajdu, Slavomír Jurko, Eva Matejíková, Ľubo Bukový  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Fool Moon, s.r.o.  

identifikačné číslo: 44992122 

sídlo: Vištuk 277 Vištuk 900 85  

názov: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)  

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  
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názov: Studio Miniatur Filmowych  

identifikačné číslo:  

sídlo: ul. Krolewicza Jakuba 12a, 02-956 Varšava, Poľsko   

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Poľsko    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019 

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Animovaný film. Epizóda O KRÁSE dopĺňa sériu seriálu Websterovci 7 – 13 a bude súčasťou 

obsahu DVD Websterovci2 : Zo života pavúkov. Uvedená epizóda nebola súčasťou pásma 

určeného na kinodistribúciu zapísaného v zozname slovenských audiovizuálnych diel pod 

číslom 272/2019. Krátkometrážne animované rozprávky prinášajú detkým divákom 

pokračovanie príbehov pavúčej rodiny (rodiny Websterovcov), ktorá žije vo výťahovej 

strojovni. Hlavnou hrdinkou je školáčka pavúčica Lili, avšak príbehy založené na sitcomovom 

modely zachytávajú život a problémy  aj ostatných členov rodiny. 

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: sedem dielov po 12 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 1920X1080,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: stereo zvuk,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HD file, 

d) druhy distribučných nosičov: DVD  

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:  epizódy 9-12 – september 2019 (SK kinodistribúcia, epizóda O KRÁSE- 

december 2019 (TV vysielanie RTVS) epizódy 7-13 – január 2020 (DVD distribúcia)     

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : epizódy 7-12 -kiná- distribúcia, epizódy 7-13 – televízne vysielanie , DVD 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  epizóda 7-12: 

681 500€, epizóda 7-13: 795 000€ 

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

37%- RTVS, 21%-Studio Miniatur Filmowych, celkový podiel slovenského výrobcu: 81%    

Meno a priezvisko žiadateľa :Katarína Kereksová  

Dňa :  
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