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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: 21.11.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD04422 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Kapa 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Čiapka   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet, scenár: Saša Eržen, 

réžia: Slobodan Maksimovič, autor dialógov: Saša Eržen, autor hudby: Michal Novinski, 

producentka seneca studio: Ida Weiss, producent Wady Films: Adolf El Assal, producentka 

Studio Dim: Marina Andree Škop, producentka objectif: Vanda Raýmanová, koporoducent 

RTVS: Ivana Kurincová, dramaturg RTVS: Halka Marčeková, Vladimír Balko, kamera: Sven 

Peoponik, strih: Juris Moškon, hudba: Michal Novinski, supervízia animácie a vizuálnych 

efektov: Michal Struss, výprava: Mateja Medvedič, kostýmy: Carmen di Pinto, make-up: Eva 

Uršič, zvukoví majstri: Luca Theis, Arnaud Mellet, finálna mixáž filmu: Michel Schillings, 

produkcia RTVS: Tatiana Javorková, manažér výroby RTVS: Helena Osvaldová         

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: hlavné úlohy: Gaj Črnič, Kaja 

Podrebešek, Mojca Fatur, Ajda Smrekar, Frano Maškovič, vedľajšie úlohy: René Štúr, Mila 

Maximovič, Tilen Kobe, Emil Kulovič, Klemen Slankonja, Zala Djuric, Jernej Kutner, Lovrenc 

Tišma, Aleš Krajec, Sabina Adanič, Karlo Šalej Eržen, Klemen Klemen, Aleksey Shynkarenko, 

Nina Valič, Mario Vrbanec         

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: objectif, s.r.o.    

identifikačné číslo: 47371048 

sídlo: Adámiho 15, 841 05 Bratislava 
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 názov: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)    

identifikačné číslo: 472324802 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 

názov: Senca Studio    

identifikačné číslo: 2124700000 

sídlo: Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, Slovinsko  

názov: RTV Slovenija    

identifikačné číslo: 5056497000 

sídlo: Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovinsko 

názov: Wady films    

identifikačné číslo: 20152420499 

sídlo: 1535° Creative Hub 11A, rue Emile Mark, L-4620 Differdange, Luxembursko  

názov: Studio DIM    

identifikačné číslo: 88290735682 

sídlo: Illia 159, 1000 Zagreb, Chorvátsko 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Slovinsko, Luxembursko, Chorvátsko  

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Čiapka je vianočný hraný film pre detských divákov, ktorý vznikol v Slovinsko-

Chorvátsko-Luxembursko-Slovenskej koprodukcii. Chlapec, ktorý nemá vôbec nič a dievča, 

ktoré má zdanlivo všetko, sa uprostred vianočnej noci vydajú na dobrodružnú cestu, po 

stopách falošného Santu. V tú noc sa im splnia všetky priania, lenže nie úplne tak , ako to 

očakávali. Príbeh o vyrovnávaní sa s realitou a o jednom dobrodružstve, ktoré pomôže dvom 

deťom o kúsok podrásť.      
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovinský jazyk, 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 86 minút     

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1:2,35,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané:  HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP            

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

pridelené:  

 0000-0005-E393-0000-O-0000-0000-2           

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

Slovenskej republiky:  20. október 2022   

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná-distribúcia, televízne vysielanie, VOD  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 907 585€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 51,15% -Senca 

Studio, 28,85%- Wady Films, 10%- Studio Dim, 9,50%- RTV Slovenija, 8,41%-objectif, 1,59%-

RTVS, celkový podiel slovenského výrobcu 10%   

Meno a priezvisko žiadateľa: Vanda Raýmanová, konateľka objectif , s.r.o.  

Dňa: 27.6.2022        
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