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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: 23.9.2021 

Evidenčné číslo: SFUAD01921 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Správa 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Správa 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Peter Bebjak, scenár: 

Jozef Paštéka, Tomáš Bombík, Peter Bebjak, kamera: Martin Žiaran, hudba: Mario Schneider, 

scéna: Petr Synek, kostýmy: Katarína Štrbová Bieliková, strih: Marek Kráľovský, strih: Michaela 

Kicková      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  Noel Czuczor, Peter 

Ondrejička, Jan Nedbal, Florian Panzner, John Hannah, Christoph Bach, Lars Rudolph, Michal 

Režný, Wojciech Mecwaldowski, Ondřej Malý, Martin Nahálka, Tomáš Mischura, Anton Šulík, 

Rebeka Poláková, Justyna Wasiliewska, Kaswery Szlekier, Lukasz Garlicki, Jacek Beller, Kamil 

Nozynski, Alexander Mincer, Noah Perktold, Kamil Polnisiak, David Zimmerschied, Lucia 

Jašková            

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: D.N.A., s.r.o.  

identifikačné číslo: 35814209  

sídlo: Šancová 3563/100 Bratislava 831 04 Slovensko 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska  

identifikačné číslo: 47232480  

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava, Slovensko 
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názov: Evolution Films, s.r.o.  

identifikačné číslo: 27563481  

sídlo: Senovážné náměstí 10 Praha 110 00 Česko 

názov: ostlicht filmproduktion GmbH   

identifikačné číslo: 504756  

sídlo: Ackerwand 23 Wiemar 994 23, Nemecko 

názov: Česká televize  

identifikačné číslo: 00027383  

sídlo: Na hřebenech 2 1132/4 Praha 140 70 Praha, Česko 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika, Nemecko   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2020                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Film Správa je adaptáciou knihy Alfréda Wetzlera Čo Dante nevidel. Stvárňuje 

príbeh dvoch mladých slovenských židov, Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa podarilo 

ujsť z koncentračného tábora Osvienčima spísať podrobnú správu o tom, ako tábor smrti 

fungoval. Príbeh o pekle, ktoré sa tam dialo. Príbeh o správe, ktorej zverejnenie pomohlo 

zachrániť životy státisícov ľudí, nám ukazuje bežný deň v tábore, dramatický útek, odvahu 

spoluväzňov, ktorí ich nezradili. A vidíme aj obrovské sklamanie Wetzlera a Vrbu, ktorí 

v okamihu, keď mali pocit, že pomoc ľuďom v tábore je na dosah, museli čeliť skepse človeka, 

ktorý mal byť ich záchranou. 

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, nemecký, anglický, poľský, 

český   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 93 minút  
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9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2,39:1 scope,  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: wav, stereo 48 kHz, repro: 5.1 a stereo  

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, MOV, DVD, Blu - ray                                    

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

pridelené: 

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

Slovenskej republiky:  10.12.2020, distribučná premiéra: 23.9.2021     

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, televízne vysielanie, VOD, Blu-ray, DVD                         

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  2 687 980€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 64%- DNA, 6%- 

RTVS, 16% - Evolution films, s.r.o., 10%- ostlicht filmproduktion GmbH, 4%- Česká televize              

Meno a priezvisko žiadateľa: Rastislav Šesták 

Dňa : 23.9.2021 
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