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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: 27.12.2022  

Evidenčné číslo: SFUAD05822  

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Websterovci vo filme 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Websterovci vo filme   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet, scenár: Katarína 

Kerekesová, Anna Vášová, Zuzana Dzurindová, Peter Nagy, výtvarná koncepcia: Boris 

Šima, animácia: Andrej Gregorčok, Ivana Tirpáková, Filip Kasanický, Matej Mazák, 

Marián Jurík, Timotej Lukovič, Kristian Langrange, Toma Genov, hudba: Lucia 

Chuťková, dramaturgia RTVS:  Halka Marčeková, réžia: Katarína Kerekesová       

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: dievčatko: Matilda 

Strussová, deti: Zuzana Ochabová, Dorota Tirpáková, Linda Jeneiová, Zuzana porubjaková, 

Kamil Kollárik, Henrieta Mickovičová, Richard Stanke, Boris Farkaš, Oľga Belešová, Táňa 

Radeva, Jozef Švoňavský, Ľubomír Bukový, Helena Krajčiová, Henrieta Kolláriková, Tomáš 

Majláth, Michal Režný, Gabriela Dzuríková, Daniel Fischer        

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Fool Moon, s.r.o.     

identifikačné číslo: 44992122 

sídlo: Vištuk 277, 900 85 Vištuk 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)     

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava , Slovenská republika  
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názov: 13ka     

identifikačné číslo: 07305931 

sídlo: Myslivečkova 1798/5, Břevnov, 162 00 Praha 6, Česká republika 

názov: Česká televize     

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory, 14070 Praha 4, Česká republika 

názov: Progressive FX     

identifikačné číslo: 24258482 

sídlo: Korunní 810/104 Praha 110 00, Česká republika 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Animovaný film. Celovečerný film tvorený piatimi najnovšími epizódami z animovaného 

seriálu Websterovci s hraným nadpríbehom, ktorý obsahovo prepája epizódy do jednotného 

celku. Cieľové publikum sú primárne deti predškolského a mladšieho školského veku. 

Websterovcisú pavúčia rodina ako každá iná, a predsa sú vínimoční. Školáčka Lili už zažila 

viacero dobrodružstiev, ale teraz príde to najväčšie a najnebezpečnejšie: stretnutie 

s človekom! Ona , malá pavúčica , sa skamaráti s veľkým dievčatkom z ľudského sveta. Spolu 

zistia, že pri skutočnom priateľstve na inakosti nezáleží. Tajomstvo pravého priateľstva je 

ukryté niekde inde.    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský jazyk 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 65 minút   
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9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 16:9,   

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

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HD file, DCP, 

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:  6.10.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízne vysielanie  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 146 600€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 36,43% -Fool 

Moon, 24,70%- RTVS, 24,37%- 13ka ,1,23%- Progresive FX, 14,27%- Česká televize, celkový 

podiel slovenského výrobcu : 61,13% 

Meno a priezvisko žiadateľa : Katarína Kerekesová  

Dňa: 26.8.2018    
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