
Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel 
 

1 

 

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: 27.12.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD05622 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: BUKO 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: BUKO   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia, scenár: Alice Nellis, 

kamera: Matěj Cibulka, hudba: Jan Ponocný, kostýmy: Katarína Hollá, architekt: Petr Fořt, 

masky: Lenka Dicková, strih: Filip Issa, zvuk: Jiří Klenka      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Anna Cónová, Martha Issová, 

Martin Kubačák, Petra Špalková, Jan Cina, Lenka Tremerová, Martin Roden, Jana Oľhová, 

Maya Kintera, Josefína Strejčková, Miroslav Krobot, Martin Šulík, Filip Menzel       

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: DORIAN FILM , s.r.o.    

identifikačné číslo:  

sídlo: Karmelitská 382/14, 118 00 Praha, Česká republika 

názov: GRIMALDI PRODUCTION, s.r.o.    

identifikačné číslo: 46972773 

sídlo: Šťastná 11, 821 05 Bratislava 
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5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Buko je kôň a zároveň „ dar z nebies“, ktorý vyzerá ako zlý vtip, pretože jeho nová 

majiteľka sa koní bojí. Film Alice Nellis rozpráva o tom , že šťastie praje pripraveným a tiež 

tým, ktorí sa svojmu strachu dokážu postaviť. Jarmila sa po strate muža ocitne na životnej 

križovatke, kedy sa musí rozhodnúť, či zvyšok života už len trpezlivo „prečká“, alebo sa vzoprie 

osudu a vrhne sa do dobrodružstva s neistým koncom. Napriek dobre umierneným radám 

svojich dospelých detí si zvolí druhú možnosť. Tou je život v chalupe v romantickej divočine 

uprostred Máchovho kraja , kde to mal rád predovšetkým jej muž. Ten jej navyše v závete 

odkázal vyslúžilého cirkusového koňa Buka, ktorý jej život obráti kompletne naruby. 

S pomocou susedou sa rozhodne vzniknutej situácii postaviť čelom a čoskoro zisťuje , že aj keď 

to tak spočiatku nevyzeralo, práve s týmto koňom by sa jej do života mohlo vrátiť šťastie.       

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 112 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2D DCP,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d)druhy distribučných nosičov:            

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:  20.10.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná-distribúcia, televízne vysielanie  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  809 329€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 88% -DORIAN 

FILM vrátane ČT, 12%- GRIMALDI PRODUCTION vrátane RTVS , celkový podiel slovenského 

výrobcu: 12%   

Meno a priezvisko žiadateľa : Mirka Grimaldi 

Dňa: 17.10.2022        
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