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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: 16.5.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD01122 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Myši patří do nebe 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Myši patria do neba   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Denisa Grimmová, Jan 

Bubeníček, scenár: Alice Nellis, Richard Malatinský, námet: Iva Procházková ,hudba: Krisztof 

A. Janczak              

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  

Zuzana Šebová, Daniel Fischer, Richard Stanke, Marián Labuda, Patrik Vyskočil Peter 

Makranský, Dušan Szabo, Martin Mňahončák, Gabriela Dzuríková, Zuzana Vačková, Dušan 

Kaprálik, Miroslav Trnavský, Michaela Kapráliková, Michaela Šáleková, Ľubo Kostelný 

Miroslava Drínová, Milan Bahúľ, Peter Krajčovič, Petra Lángová, Barbora Chlebcová, Barbara 

Kelíšková, Roman Ferienčík, Linda Zemánková, Dagmar Sanitrová, Ján Greššo, Ivo Gogál 

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: CinemArt SK, s.r.o.  

identifikačné číslo: 50071254 

sídlo: Grösslingova 51 Bratislava 811 09, Slovenská republika  

názov: Animoon  

identifikačné číslo: KRS 0000471205 

sídlo: ul. Chmielna 24/24 Varšava 00 020, Poľsko 

názov: Barrandov studio  
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identifikačné číslo: 52001547 

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

názov: Auvergne Rhône Alpes Cinema 

identifikačné číslo: siret: 380 308 155 00049 

sídlo: 24 Rue Emile Decorps, Slovenská republika  

názov: DD Production  

identifikačné číslo: 52001547 

sídlo: Lamačská cesta 97 Bratislava 841 03 , Slovenská republika 

názov: Česká televize  

identifikačné číslo: 52001547 

sídlo: Lamačská cesta 97 Bratislava 841 03 , Slovenská republika  

názov: Fresh Films 

identifikačné číslo: 52001547 

sídlo: Lamačská cesta 97 Bratislava 841 03 , Slovenská republika 

názov: EC1 Łódż 

identifikačné číslo: 52001547 

sídlo: Lamačská cesta 97 Bratislava 841 03 , Slovenská republika  

názov: Les Films du Cygne 

identifikačné číslo: 52001547 

sídlo: Lamačská cesta 97 Bratislava 841 03 , Slovenská republika 
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5, Krajina pôvodu: Česká republika, Francúzsko, Slovenská republika, Poľsko    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021 

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Animovaný  film určený pre detského diváka. Príbeh dvoch outsiderov, ktorí spoja svoje úplne 

odlišné osobnosti a spôsoby rozmýšľania a vďaka tomu sa im podarí prekonať obrovské 

prekážky. Po nešťastnej nehode sa dvaja smrteľní nepriatelia – malá Myš a Líška – stretnú vo 

zvieracom nebi. Prídu o svoje prirodzené inštinkty a stanú sa najlepšími priateľmi. Želajú si 

zostať po návrate na zem spolu a ich prianie sa splní, ale znova sa narodia každý v koži toho 

druhého. Vďaka sile priateľstva prekonajú aj to, čo sa zdá nemožné. Film o nádeji, hľadaní 

lásky a odvahy, o prekonávaní predsudkov a starých bolestí.     

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský,  

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela:  87 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2,39:1,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d) druhy distribučných nosičov: DCP, DVD, online (VOD)                        

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

pridelené:    

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

Slovenskej republiky:   13.1.2022     

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, VOD, DVD, televízne vysielanie  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  3 686 183€ 

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 47,94% - 

Česká republika, 31,89%- Francúzsko, 10,10%- Slovenská republika, 10,07%- Poľsko   

Meno a priezvisko žiadateľa : Ing. Tomáš Janísek  

Dňa : 4.5.2022  
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