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Dátum : ^
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Číslo spisu:

Prílohy: Vybavuje:

Grôsslingová 32, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika

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:

E v id e n č n é  č ís lo :

LUKÁŠ WÜRFL 

3 0. 1 1.2020 

SFUÁD04520

1/ Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Strať sa 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Strať sa

21 Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela:
• Réžia: Rebeka Sabolová
• Námet a scenár: Rebeka Sabolová, Marek Moravčík
• Zvuk: Pavol Guman
• Kamera: Sabina Zelinková
• VFX: Patrik Szekács
• Strih: Nina Grečková

3/ Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: 
Hlavné postavy: Tereza Mitro, Silvester Kotulič 
Vedľajšie postavy: Timotej Mikloš, Richard Sabol

4/ Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je: 

a) právnická osoba
názov: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta 
identifikačné číslo: 00397 431 
sídlo: Svoradova 2, 813 01 Bratislava

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.



r

5/ Krajina pôvodu: Slovensko
Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (Copyright): 2020

6/ Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela:

Dráma
Krátka epizóda rána, ktoré prinúti Moniku prehodnotiť svoje životné priority 

71 Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela1: slovenský 

8/ Minutáž slovenského audiovizuálneho diela11: 8 minút

9/ Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela :

a) formát obrazu; 1920x1080

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digital

c) nosič na akom je dielo pôvodne zaznamenané : SDXC

d) druhy distribučných nosičov: HDD

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

11/ Dátum prvého uvedenia slovenského audiovizuálneho diela 
na verejnosti na území Slovenskej republiky:

13.-15 . 11.2020 Festival študentských filmov Áčko 2020 -  streamovanie cez internet 
15.11.2020 RTVS

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej republiky: 
televízne vysielanie, filmové festivaly a prehliadky

--------------------------------------------------------------- -t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela: 0

a) Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, na 
umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100%

Meno a priezvisko žiadateľa: prof. Darina Smržová, dekanka VŠMU FTF

Dňa: 30.10.2020 

Podpis:

' Všetky jazyky použité v audiovizuálnom diele.
11 Vrátane úvodných a záverečných titulkov.


