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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: 3.5.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD01022 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Adriana Kronerová, Jakub 

Kroner, Mário Ondriš, Lukáš Kasparzyk, Viera Dandová, Michal Kondrla, Marián Čekovský, 

Daniel Fischer 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Antónia Lišková, Emília 

Vášariová, Táňa Pauhofová, Gabriela Marcinková, Zuzana Norisová, Dagmar Havlová, Anna 

Kadeřávková, Nina Petrikovičová, Karolína Tkáčová, Jiří Bartoška, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, 

Marek Majeský, Marek Vašut, Petr Vaněk, Toni Gajovič, Goran Bogdan, Marco Bonini 

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: INOUT STUDIO, s.r.o. 

identifikačné číslo: 44420773 

sídlo: Palkovičova 13 Bratislava 821 08    

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film – romantická komédia. Tvorcovia úspešného vianočného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, 

ktorý videlo v kinách takmer 600 000 divákov a na televíznych obrazovkách v ČR a SR 
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v premiére spolu 2 milióny divákov, prinášajú tentokrát príbeh, ktorý sa začína na Silvestra 

a pokračuje v letnom období. V úvode Marek(Ján Koleník) požiada Hanu (Táňa Pauhofová) 

o ruku a nasledujúci dej sa toči okolo ich svadby pri „československom“ mori v malebnom 

Chorvátsku. Okrem zvučných hereckých mien z prvého filmu (Antónia Lišková, Zuzana 

Norisová, Gabriela Marcinková, Emília Vášariová, Jiří Bartoška, Tomáš Maštalír, Marek 

Majeský, Petr Vaňek) sa vo voľnom pokračovaní objavia ďalšie herecké legendy (Dagmar 

Havlová, Jozef Vajda). Hviezdu hereckú zostavu dopĺňajú vynikajúci zahraniční herci: Marco 

Bonini (Taliansko), Toni Gojanovič a Goran Bogdan (Chorvátsko). 

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, český, taliansky, chorvátsky, 

slovinský, anglický  

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 93 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2.39:1,   

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: dolby digital,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: digital, 

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:  8.3.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, televízne vysielanie, online forma  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 230 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

STUDIO,s.r.o. 

Meno a priezvisko žiadateľa: Adriana Kronerová 

Dňa: 3.5.2022        
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