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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: 2.1.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD00119 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Veronka 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Loli paradička   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Víťazoslav Staviarsky, 

Richard Staviarsky, Juraj Staviarsky, Mária Staviarska, Ľubo Marko, Marek Holeša, Veronika 

Varcholová    

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: hlavné úlohy: Kamila 

Mitrášová, Michal Iľkanin, vedľajšie úlohy: Michal Šoltész, Kveta Stražanová, Dominik Doktor, 

Peter Kudráč, Vasiľ Rusiňák, Fedor Vico       

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

b) fyzická osoba - podnikateľ  

názov: Mgr. art. Mária Staviarska      

identifikačné číslo: 47318741 

sídlo: Lomnická 6754/2, Prešov 080 05 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)     

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina Bratislava 845 45  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Tragikomédia. Smiešno – smutný príbeh o láske dvoch nešťastníkov. Keď sa Milan, jarmočný 

predavač cukroviniek dozvie, že Veronka mu ukradla karamelové rezy pretože bola hladná, 

zľutuje sa nad ňou a kúpi jej obed. Veronka sa Milanovi chce revanšovať a ponúkne sa mu za 

predavačku. Medzi oboma to zaiskrí a po búrlivej noci v ubytovni na okraji mesza sa obaja do 

seba zaľúbia a plánujú spoločný život. Veronke vôbec nevadí, že milan nemá od narodenia 

nohu. Milanovi zasa nevadí, že Veronka je cigánka. Spoločnosť však túto „nekonvenčnú“ 

dvojicu len ťažko príjme.  

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 88 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: RedCode RAW 4.5K,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: kontaktný zvuk, doplnený o postsynchróny, 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP,DVD.            

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

pridelené:  

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

Slovenskej republiky:  21.6.2019    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, alternatívna distribúcia- pojazdné kino, televízne vysielanie  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  174 960€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 91,7% -Mgr. art. 

Mária Staviarska, 8,3%- RTVS  

Meno a priezvisko žiadateľa : Mária Staviarska   

Dňa: 9.5.2018        
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