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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: 2.9.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD01922 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: VITAJ DOMA, BRATE! 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: VITAJ DOMA, BRATE!   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia, scenár: Peter Serge 

Butko, kamera: Vojtech Honig, autor hudby: Slavo Solovic      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Róbert Jakab, Jaroslav 

Valentík, Miroslav Babiak, Marína Dir, Ján Sklenár, Petra Polnišová, Anna Šišková, Vlado Černý, 

Martin Hofmann, Radoje Čupič        

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Angry tiger, s.r.o.    

identifikačné číslo: 51672294 

sídlo: Fraňa Kráľa 31, 811 05 Bratislava 

názov: HomeMedia production, s.r.o.    

identifikačné číslo: 36771023 

sídlo: Severíniho 2, 821 03  Bratislava 

názov: Next Pictures    

identifikačné číslo: 22606513 

sídlo: Radlická 22, 150 00 Praha 5 , Česká republika 

názov: Divadlo VHV Petrovec    
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identifikačné číslo: 101271252 

sídlo: Kolarova 4, 21470 Bački Petrovac, Srbsko   

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika, Srbsko   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film -komédia. Marína prichádza k rodičom do Báčskeho Petrovca, aby im predstavila 

svojho snúbenca, slávneho spisovateľa Zoliho. Zarytý abstinent a vegetarián to najskôr nemá 

ľahké. No len dovtedy, kým všetci uveria, že o nich Zoli napíše knihu a konečne sa preslávia po 

celom svete, ...Takmer všetci! Maríninho otca Karola by malo tešiť dcérino šťastie, avšak 

príchodom Zoltána sa prebudí ťažoba tajomstva, ktoré malo zostať navždy skryté. Slnko  

rozpaľuje horúcu srbskú planinu a slovenská rozbuška s balkánskym temperamentom o chvíľu 

zbĺkne. 

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 104 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: DCP 1:2.35,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, mp4            

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:  9.8.2022 – slávnostná premiéra, 18.8.2022 distribučná premiéra   

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná-distribúcia, VOD distribúcia, TV distribúcia  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  680 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 66% -Angry Tiger, 

14%- Home Media, 10%-Next Pictures, 10%- Divadlo VHV Petrovec, celkový podiel 

slovenského výrobcu: 80%   

Meno a priezvisko žiadateľa : Juraj Brocko  

Dňa: 6.7.2022        
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