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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: 27.9.2021 

Evidenčné číslo: SFUAD02121 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: LÁSKA POD KAPOTOU   

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: LÁSKA POD KAPOTOU  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Miro Remo, námet 

a scenár: Miro Remo, Juraj Šlauka, strih: Šimon Hájek, zvuk: Jan Richtr, hudba: Adam Matej, 

kamera: Martin Chlpík, Miro Remo, pomocná kamera: Michal Furda, Dušan Husár, Lukáš 

Kačerjak, Ivo Miko, Juraj Mravec, Maroš Žilinčan, dramaturgia: Zuzana Piussi               

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: LJaroslav Vávra, Jitka 

Prokipčáková, Jiřina Vávrová    

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Arsy - Versy, s.r.o. 

identifikačné číslo: 45901805 

sídlo: Haanova 2614/48 Bratislava 851 04 

názov: D1 film, s.r.o. 

identifikačné číslo: 02904187 

sídlo: Újezd 7 Praha 150 00, Česká republika 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) 

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  
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názov: Česká televize (ČT) 

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory 140 70 Praha, Česká republika  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Kreatívny dokument.  Odhodlaný päťdesiatnik Jaroslav má v živote dve vášne. Rýchle autá 

a školskú lásku Jitku, ktorá mu po spackanom manželstve vrátila nádej a chuť ísť ďalej. Jitka, 

služobne najstaršia autokrosová vodička v Čechách, by sotva našla lepšieho mechanika 

a kouča, než je Jaroslav. Ten pre ňu znova a znova stavia z ojazdených vozidiel pretekárske 

autá a spoločne dúfajú vo víťazstvo. Športové zápolenie je len kulisou pre skutočný „závod 

života“, v ktorom pár zatiaľ nepatril medzi favoritov. Frustrácia a dezilúzie minulosti tak môžu 

nabrať prekvapivý smer. Režisér Miro Remo prichádza s príbehom z moravsko- slovenského 

pohraničia, ktorému nechýba dráma ani humor.     

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 85 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2,39:1,  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1 DOLBY,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, mp4   

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:  8.9. 2021    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino - distribúcia, televízne vysielanie 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  150 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 38%- Arsy -Versy, 

s.r.o., 37%- D1 film, s.r.o., 12%- RTVS, 13%- ČT       

Meno a priezvisko žiadateľa : Miroslav Remo  

Dňa : 22.9.2021  
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