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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: 11.10.2021 

Evidenčné číslo: SFUAD02521 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Mazel a tajemství lesa  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Martin a tajomstvo lesa  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Petr Oukropec, 

scenár, námet: Kateřina Kačerovská, dramaturgia: Marcela Pittermanová, kamera: Lukáš 

Teren, architekt: Henrich Boráros, kostýmový výtvarník: Tereza Kopecká, masky: Helena 

Bermak, animácie: Michal Struss, Magdalena Hejzlarová, Martin Búřil, Aleš Baumgartner, 

Martin Máj, Pavla Dudová, Jan Bohuslav, Zdenek Durdil, Vojta Sysel, Anna Paděrová, VFX 

supervisor: Tibor Meliš, strih: Dana Klempířová, zvuk: Anders Wasserfall, Richard Muller, 

hudba: André Feldhaus, Carsten Rocker    

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  Sebastian Pöthe, Josefína 

Kryncerová, Tobiáš Rímský, Václav Hubka, Johana Horváthová, Kristína Boková, Ester 

Geislerová, Vasil Fridrich, Anna Schmidtmajerová, Tomáš Bambušek, Aleš Petráš          

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: BFILM, s.r.o.    

identifikačné číslo: 45655839 

sídlo: Vajnorská 18 Bratislava 831 04  

názov: BFILM. Cz, s.r.o.   

identifikačné číslo: 05931258 

sídlo: Koněvova 1715/128 Praha 130 00, Česká republika 
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názov: Leitwolf Filmproduktion GmbH   

identifikačné číslo: 46/739/02532 

sídlo: Schulterblatt 58, 20357 Hamburg, Nemecko   

názov: Negativ, s.r.o.   

identifikačné číslo: 64577201 

sídlo: Ostrovní 30 Praha 110 00, Česká republika    

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

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film- rozprávka. Deti zo skautského oddielu trávia prázdniny na mieste, ktoré je ukryté 

v horách romantickej lesnej oblasti. Tri týždne žijú ako divosi- spávajú v típí, umývajú sa 

v potoku, varia svoje jedlá na ohni a zabávajú sa v lese okolo. Tentokrát však skauti prichádzajú 

do svojho lesa naposledy. Vďaka plánu ťažiť lítium, zmizne ich divočina navždy...  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český jazyk   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela:  80 minút 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 1:1,77 (16:9), 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 6.1,    

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d) druhy distribučných nosičov: DCP   

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

pridelené: 0000-0005-89D0-D-0000-0000-Z    
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11, Dátum prvého uvedenia slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území 

Slovenskej republiky:  jún 2021    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízne vysielanie, VOD  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 261 817€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 19,32%- BFILM, 

67,28%- BFILM.cz, 11,04%- Leitwolf Filmproduktion, 2,36%- Negativ, celkový podiel 

slovenského výrobcu: 19,32%  

Meno a priezvisko žiadateľa : Peter Badač 

Dňa: 9. 3. 2021                                                                           
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