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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: SFUAD02021 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Známi neznámi  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Známi neznámi  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár: Filippo Bologna, 

Paolo Costella, Paolo Genovese, Paola Mammini, Rolando Ravello, adaptácia scenára: Petr 

Jarchovský, Zuzana Marianková, architekt: Viera Dandová, kostýmy: Alexandra Grusková, 

hudba: Slávo Solovic, strih: Matej Beneš, kamera: Peter Bencsík, réžia: Zuzana Marianková              

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Klára Issová, Tomáš Maštalír, 

Táňa Pauhofová, Tomáš Mecháček, Petra Polnišová, Martin Hofmann, Sväťo Malachovský, 

Anna Kadeřávková       

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Wandal production, s.r.o. 

identifikačné číslo: 36787311 

sídlo: Mikulášska 1 /A Bratislava 811 01 

názov: ANGRY TIGER, s.r.o. 

identifikačné číslo: 51672294 

sídlo: Fraňa Kráľa 31  Bratislava 811 05 
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2020                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film.  Sladko horká komédia o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa nachádzajú 

v pražskom byte, aby oslávili príchod Nového roku. Poznajú sa už dlho a aj toto stretnutie by 

sa nieslo v duchu klasickej silvestrovskej oslavy, keby ... Keby sa nezrodil zdanlivo nevinný 

nápad: dať mobilné telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor. Koľko 

o sebe nesmieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi...? 

Stačí jeden večer a z dobrých známych sa stanú neznámi.                

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, český   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 95 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 4K flat, 1:85:1, 3996 krát 2160 ,  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

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:  november 2020    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino - distribúcia   
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  788 828€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 50%- Wandal 

production, s.r.o., 50%- ANGRY TIGER       

Meno a priezvisko žiadateľa : Wanda Adamík Hrycová  

Dňa : 24.9.2020  
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