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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: 24.6.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD01322 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Stand Up 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Stand Up   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Juraj Bohuš , scenár: 

Juraj Bohuš, Michaela Sabo, Matej Adámy, Ondrej Kovaľ, kamera: Juraj Chlpík, hudba: Petr 

Groll, strih: Michal Kondrla, zvuk: Stanislav Kollár, Richard Fűlek, Blažej Vidlička, architektka, 

kostýmová výtvarníčka: Miriam Struhárová     

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Ondrej Kovaľ, Zuzana 

Norisová, Caitlin Witty, Szidi Tobias, Ady Hajdu, Elena Podzámska, PeterOszlík, Anna Jakab 

Rakovská, Simona Salátová, Matej Adámy, Ján Gordulič, Jakub Gulík, Tomáš Hudák, Michael 

Szatmary      

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Silverart. s.r.o.    

identifikačné číslo: 43788131 

sídlo: Tichá 4, 811 02  Bratislava, Slovenská republika  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film- komédia, road movie. Mišo má životný sen- stať sa úspešným stand –up komikom. 

Zanecháva zamestnanie, aby si tento sen konečne začal plniť. Prekvapí ho však jeho neter Júlia, 

ktorá neohlásene pricestuje z USA. Spoločne sa tak vydajú na stand –up turné po slovenských 

mestách, kde sa ich sny stretávajú s realitou.        

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 75 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: DCI cinemascope, 2.39:1, 2048x858,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digitál, 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: 2D DCP, 

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:  23.06.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízne vysielanie, DVD, blu-ray, internet  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  232 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

Meno a priezvisko žiadateľa : Katarína Krnáčová    Dňa: 27.2.2022 
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