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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: 

Dňa:

Evidenčné číslo:

LUKÁŠ w ô m  

2.9.2 0 20  

SFU ADO 17 20

1/ Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Bytosť

Slovenský názov s lovenského audiovizuálneho diela: Bytosť

21 Zoznam všetkých autorov s lovenského audiovizuá lneho diela: Lukáš Vízner, Miriam Fulmeková

3/ Zoznam výkonných um elcov v hlavných a vedľa jš ích  ú lohách: Richard Pekárek, Tomáš Magát, Drahomír 
Thomay, Ester Víznerová, Emília Šavelová, Mirka Česánková-Pirožeková, Branislav Miko, Jaroslav Mlsny, Katarína 
Benková

4/ Výrobca slovenského audiovizuá lneho diela, ak je:

a) právnická osoba 
názov: EMEDI, s. r. o. 
identifikačné číslo: 36758485
sídlo: Ľubická cesta 1268/33, 060 01 Kežmarok

b) fyzická osoba -  podnikateľ 
obchodné meno: 
identifikačné číslo:
miesto podnikania:

c) fyzická osoba 
meno, priezvisko: 
trvalý pobyt:

AK SA NA VÝROBE SLOVENSKÉHO AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA PODIEĽALO VIAC VÝROBCOV, 
UVEDENÉ ÚDAJE SA UVEDÚ KU KAŽDÉMU VÝROBCOVI SLOVENSKÉHO AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA.

5/ Krajina pôvodu -  Slovenská republika
Rok dokončenia s lovenského aud iovizuálneho diela (Copyright): ©  EMEDI 2020



6/ Anotácia a žánrová charakteris tika  slovenského audiovizuá lneho diela:
Krátky film zo súčasnosti o vzťahu nádejného klaviristu Kryštofa a Filipa, skúšaného životom pre jeho orientáciu, 
názory aj sféru filmového biznisu, v ktorej zakotvil, otvára zložitú tému o predsudkoch v spoločnosti. Napriek ich 
blízkemu vzťahu sa dvom mladým mužom nežije ľahko, keďže Kryštof nevie prijať Filipovo povolanie, a ten má zase 
plné zuby konformity. Bezvýchodiskovosť ich situácie vyvrcholí tragickou udalosťou, po ktorej sa Kryštof snaží 
bojovať za spravodlivosť, čo  sa stane, keď umrie pomoherec a jeho blízki nechcú, aby jeho videá ďalej kolovali po 
internete? Dokáže Kryštof nájsť odpustenie?

71 Jazyk o rig iná lu  s lovenského audiovizuálneho die la1: slovenský

8/ M inutáž s lovenského audiovizuá lneho diela": 28 minút

9/ Základné techn ické  param etre slovenského audiovizuá lneho diela :

a) formát obrazu: 1080p, 1920x1080, 16:9

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: kontaktný zvuk, 24bit, 48kHz, stereo

c) nosič na akom je dielo pôvodne zaznamenané : HDD

d) druhy distribučných nosičov: HDD

10/ Medzinárodné štandardné č ís lo  s lovenského audiovizuá lneho diela (ISAN), ak je pridelené:

11/ Dátum prvého uvedenia s lovenského audiovizuá lneho diela 
na vere jnosti na územ í S lovenskej republiky: 20. 8 .2020

Spôsob uvádzania s lovenského audiovizuá lneho diela na vere jnosti na území S lovenskej republiky:
premietnutie v klubových kinách, festivaly, neskôr online forma

12/ Výška ce lkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuá lneho diela: 2 000 €

a) Percentuálne vyjadren ie  podie lu jedno tlivých  výrobcov na ce lkových nákladoch na výrobu, na 
um eleckej alebo techn icke j účasti na s lovenskom  audiovizuálnom  diele:

EMEDI s. r. o. (100% )

Meno a priezvisko žiadateľa: Mgr. Anton Vízner

Dňa: 25. 8. 2021

Podpis:

Všetky jazyky použité v i 
"Vrátane úvodných a záv
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______________ S. f. o
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