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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: 13.7.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD01722 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Láska hory prenáša 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Láska hory prenáša    

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár: Jan Studnička, 

AnnaKruchňová, Michal Baláž, dramaturgia: Jan Rudovský, scenár, réžia: Jakub Machala, autor 

hudby: Jakub Krajíček, kamera: Nick Kollár, strih: Marek Kráľovský       

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Hlavné úlohy: Natália 

Germani, Marek Lambora, Anna Fialová, Richard Stanke, Vedľajšie úlohy: Csongor Kassai, 

Lenka Krobotová, Noel Czuczor, Matej Landl, Broňa Kováčiková, Ľudmila Swanová, Matej 

Struhár, Lukáš Příkazký, Vanda Chaloupková, David Kraus, Mária Breinerová, Stanislav Pitoňák, 

Petra Nesvačilová                

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Bright Sight Pictures, s.r.o. 

identifikačné číslo: 50922777 

sídlo: Žilinská 10, 811 05 Bratislava    

názov: DARQ Studio CZ, s.r.o. 

identifikačné číslo: 05320941 

sídlo: Kabátníková 219/7, 602 00 Brno, Česká republika   
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film, komédia/romantický. Alexin svadobný deň sa rúca priamo pred jej očami. Jej 

neurotická matka kontroluje každý jej krok, paranoidný otčim odhaľuje zločin, ktorý  sa nestal 

a biologický otec, bohémsky majiteľ tatranského hotela, v ktorom sa svadba odohráva, je 

zodpovedný za nezvestného ženícha. Chaos v horskom hoteli využíva sympatický inštruktor 

lyžovania Petr, ktorý sa za pomoci hotelovej hostky Kláry púšťa do dobrodružnej prípravy toho 

najkrajšieho rande.                                                   

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 90 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2,35:1,   

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1 Dolby Surround,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

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:  1.5.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, televízne vysielanie, VOD   
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela : 658 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 60% -Bright Sight 

Pictures, 40%- DARQ Studio CZ, celkový podiel slovenského výrobcu: 60%   

Meno a priezvisko žiadateľa : Mgr .art. Simona Bago Móciková    

Dňa: 12.7.2022         
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