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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: 19.3.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD01319 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Moj dida je pao s Marsa (chorvátsky), 

My Grandpa is an Alien (anglicky)  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Môj dedo spadol z Marsu 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Dražen Žarkovič, 

Marina Andree Škop, scenár: Branko Ružič, Pavlica Bajasič Brazzoduro, kamera: Sven Pepeonik 

ZFS, hudba: Stein Berge Svendsen, strih: Marina Andree Škop, zvukový dizajn: Daniel Angyal, 

réžia animovanej sekvencie: Michal Struss, dizajn robota: Zdenko Basič, kostýmy: Zorana Meič, 

masky: Mojca Gorogranc Petrushevska    

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Lana Hrajanec, Nils Ole 

Oftebro, Petra Polnišová, Orzen Grabarič, Alex Rakoš, Sven Barac, Tonka Kovačič, Lucija Šango      

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Studio dim d.o.o. 

identifikačné číslo: 1857525 

sídlo: Ilica 159, 100 00 Zagreb, Chorvátsko   

názov: Master Film, s.r.o. 

identifikačné číslo: 24841358 

sídlo: Hošťálkova 392/1C, 169 00 Praha 6 – Břevnov, Česká republika 

názov: SENCA STUDIO, Zavod za kulturne dejavnosti 

identifikačné číslo: 2124700000 
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sídlo: Knezova 2, 100 00 Ljubljana, Slovinsko 

názov: Filmbin AS 

identifikačné číslo: NO 984104707 

sídlo: Stortorget 1, 2609 Lillehammer, Nórsko 

názov: Wady films S.a.r.l. 

identifikačné číslo: B196480 

sídlo: 142, route de Luxembourg, L- 7241 Béreldagne, Luxemburgsko 

názov: FABRIKA 

identifikačné číslo: PDV 200051650003 

sídlo: Zmaja od Bosne 47a, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

názov: ARTILERIA, s.r.o. 

identifikačné číslo: 36706787 

sídlo: Drobného 23, 841 01 Bratislava    

5, Krajina pôvodu: Chorvátsko, Česká republika, Slovinsko, Nórsko, Luxembursko, Bosna 

a Hercegovina, Slovenská republika,    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film- Dobrodružný film pre deti. Život dievčatka Uny sa v jednej chvíli otočí hore nohami. 

Jej deda unesú mimozemšťania. Una zistí, že jej dedo je sám mimozemšťan, ktorého raketa 

havarovala na zemi pred mnohými rokmi. V pivnici objaví dedovho pilota, mrzutého robota. 

Uma a robot majú necelých 24 hodín na to aby našli a zachránili deda. Počas výnimočných 

dobrodružstiev sa spriatelia, racionálnu robotickú logiku nahradia emócie a Umina láska 

zachráni jej čiastočne mimozemskú rodinu.    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: chorvátsky jazyk (slovenský dabing) 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 79 minút  

                          



Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel 
 

3 

 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 16:9,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP 

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

pridelené:    ISAN 0000-0006-179C-0000-U-0000-0000-L                        

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

Slovenskej republiky:  6.6.2019    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, video-distribúcia, VOD,  televízne vysielanie     

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela : 1 250 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 41,2% -Studio 

dim, 10%- MasterFilm, 10%- Seneca Studio, 12,8%- Filmbin, 16%- Wady films, 10%- ARTILERIA 

, celkový podiel slovenského výrobcu 10%  

Meno a priezvisko žiadateľa :Marko Škop    

Dňa: 19.3.2019        
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