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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: 12.4.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD01819 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Casino.sk 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Casino. sk    

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Ján Sabol, námet: Ján 

Sabol, Peter Himič, Peter Kováč, scenár: Ján Sabol, István Kerékgyátó, Peter Himič      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Marek Majeský, Zuzana 

Kanócz, Marek Geišberg, Roman Luknár, Vica Kerekes, Richard Stanke, Ľubomír Paulovič, 

Ondrej Habiňák, Henriett Novak, Michal Soltész, Jźsef Czajlik, Lucia Hurajová, Lukáš Dóza, Igor 

Rattaj, Tereza Brodská, Pavel Kříž, Jana Majeská, Marián Kleis, Dominika Kleisová, Milan Antol             

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Art4 fun studio, s.r.o. 

identifikačné číslo: 46437886 

sídlo: Rosná 6, 040 01 Košice    

názov: Rebuy stars, s.r.o. 

identifikačné číslo: 46329684 

sídlo: Lazaretská 31, 811 09 Bratislava  

názov: HomeMedia Production, s.r.o.  

identifikačné číslo: 36771023 

sídlo: Seberíniho 2, 821 03 Bratislava   
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Filmový projekt Casino.sk má ambíciu divácky pútavým spôsobom odhaliť zákulisie 

chodu kasína. Film prinesie dramaticky a vizuálne príťažlivé príbehy zamestnancov či majiteľov 

kasína, ale aj hráčov turnajov. Diváci môžu odhaliť čo vedie dvojicu z Las Vegas , aby sa vrátili 

späť na Slovensko. Je za tým práca či vzťahy a možno oboje. Casino.sk ponúka priestor pre 

tajomnú líniu spojenú s headlinom filmu: „Ľudia si myslia, že kasíno je o sexe, alkohole 

a peniazoch, mýlia sa, je to ešte lepšie.“ Hra v priestore kasína je hrou sama o sebe. Casino.sk 

poodhalí aj priebeh pokrového turnaja, kde je možné vnímať, že hra je naozaj podstatou 

zábavy a relaxu, ale aj pocit hazardu. Pokrový turnaj z trocha iného uhla predstaví aj trojica 

hráčov. O tom, že sú zohratá skupinka nás presvedčia hneď niekoľkokrát. Hra sa však neviaže 

len s kasínom, ale ponúka nám aj príbehy vonkajšieho sveta- hra o životný pocit daný človeku 

od narodenia. Hra a všetky jej podoby. Svet „za múrmi“ a teda aj politika sú svetom ešte väčšej 

hry, tá ovplyvňuje prostriedky. Aj politická hra má svojich hráčov. Medzi nimi nájdeme hráčov, 

ktorí si držia pevný pokrový výraz, kým plnia príkazy z hora, ale aj takých, ktorí si riešia resty 

z minulých „hier“. Aj tu sa však stane, že niekto musí z hry vypadnúť. Najzaujímavejšie je 

zistenie, kto v skutočnosti zamieša kartami a ľudskými osudmi.                                             

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský jazyk, český jazyk, 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 107 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2k DCI scope,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digitálny multikanálový záznam – priestorový zvuk 

5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: ARRIRAW 4:3, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP 
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10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené:                           

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

Slovenskej republiky:  19.9.2019    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela : 555 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 72% -Rebuy 

stars, s.r.o., 11%- Art4 fun studio, 17% HomeMedia Production, s.r.o.  

Meno a priezvisko žiadateľa : Zuzana Bednárová    

Dňa: 11.4.2019         
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