
Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel 
 

1 

 

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: 14.1.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD00319 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Když draka bolí hlava 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Keď draka bolí hlava   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Dušan Rapoš, scenár: 

Dušan Rapoš, Petr Šiška, kamera: Ján Ďuriš, strih: Dušan Milko, zvuk: Bohumil Martinák      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Karel Gott, Kamila Magálová, 

Kateřina Brožová, Miroslav Šimůnek, Zuzana Mauréry, Ján Koleník, Zuzana Žáková, Jakub 

Jablonský, Miroslav Noga, Charlotta Gottová, Libor Bouček, Igor Timko, Osmany Laffita, Patrik 

Paušo       

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: FilmWorx Studios, s.r.o.    

identifikačné číslo: 50710699 

sídlo: Bajkalská 7A , 831 04 Bratislava 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska     

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 

názov: PETARDA PRODUCTION, a.s.    

identifikačné číslo: 25382900 

sídlo: Olbrachtova 961/29 Slezská Ostrava 710 00 Ostrava, Česká republika 
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5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2018                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film rozprávka. Barborka s Tomíkom trávia prázdniny u babičky a deda v kováčskej 

dielni pod Dračou skalou, kde zo všetkých síl pracuje aj netradičný pomocník dvojhlavý dráčik 

Čmoudík. Raz, keď sa deti chystajú prespať v jaskyni spoločne s dráčikom, objaví na stene 

jaskyne starú mapu a Čmoudík, ktorého jedna hlava hovorí česky a druhá slovensky, začína 

rozprávať napínavý príbeh o vzniku kráľovstva Draka, veľkej láske princeznej Adélky a princa 

Janka, o starej kliatbe a strašnom Drakovi, o zlom škriatkovi Blivajzovi, ale aj o tajomstve 

Nezábudkovej lúky, stratenom dračom vajci a páriku klokanov. Zaujíma Vás, kedy draky 

tancujú hip hop, ako sa slávia Vianoce v dračej jaskyni, akú kúzelnú moc má sto rokov 

neumývaný dračí zub a hlavne prečo draka bolí hlava?     

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 96 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2D, 2K,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP,     

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:  21.10.2018    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízia,  filmové festivaly  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela : 1 500 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 85% -Petarda 

Production, 15%- FilmWorx Production, Rozhlas a televízia Slovenska, celkový podiel 

slovenského výrobcu: 15% 

Meno a priezvisko žiadateľa : Peter Neveďal  

Dňa: 30.12.2018        
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