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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: 18.11.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD04322 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Grand Prix    

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Grand Prix    

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár, réžia: Ján 

Prušinovský, kamera: David Hofmann, strih: Lukáš Opatrný, zvuk: Matěj Matuška, Michal 

Čech, hudba: Ondřej Sifon Anděra, architekt: Henrich Boráros, kostýmy: Ivan Stekla, masky: 

Lukáš Král, Jana Bíklová, producenti: Ondřej Zima, Ján Prušinovský, Zuzana Mistríková, Ľubica 

Orechovská 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Kryštof Hádek, Štepán 

Kozub, Robin Ferro, Anna Kameníková, Marek Daniel, Eva Hacurová, Miroslav Donutil, Tatiana 

Dyková, Cyril Drozda a ďalší     

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a) Právnická osoba  

Názov: PubRes, s.r.o.  

Identifikačné číslo (IČO): 313 45 824 

Sídlo: Grösslingová 63, 811 09 Bratislava   

Názov: Offside Men  

Identifikačné číslo (IČO): 24128970 

Sídlo: Senovážné náměstí 10, Praha 1 , 110 00, Česká republika  

Názov: Česká televize  

Identifikačné číslo (IČO): 00027383 
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Sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech II, 1132/4Praha 1 , 140 70, Česká republika 

Názov: INNOGY Česká republika  

Identifikačné číslo (IČO): 24275051 

Sídlo: Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00, Praha 10, Česká republika 

5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Nová filmová komédia režiséra Jana Prušinovského (Most!, Okresný přebor) 

rozpráva príbeh dvoch bratrancov Romana (Kryštof Hádek) a Emila (Robin Ferro), ktorých 

snom je dostať sa na preteky Formuly 1. Roman vedie ošumelý autosalón na okraji mesta, má 

tri deti a energickú manželku (Anna Kameníková). Emil, vášnivý milovník poriadku, 

prevádzkuje vlastnú autodielňu v centre mesta a o autách vie takmer všetko. Keď Emil 

jedného dňa vyhrá v televíznej súťaži lístky na Veľkú cenu Španielska v Barcelone, ani jede 

z nich netuší , že ich vysnívaný výlet sa čoskoro zmení na divokú jazdu naprieč Európou. Najmä 

keď sa k nim pridá aj Štetka (Štepán Kozub), Romanov priateľ a miestny magnet na problémy.   

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český jazyk 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 107 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 4K 1:1,85,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d) druhy distribučných nosičov: DCP, TV MASTER 
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10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené:                            

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

Slovenskej republiky:  17.11.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia        

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela : 1 885 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 12% -PubRes, 

88%- Offside Men (+ koprodukční partneri v Českej republike)  

Meno a priezvisko žiadateľa: Zuzana Mistríková  

Dňa: 4.10.2022          
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