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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: 15.10.2021 

Evidenčné číslo: SFUAD02821 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Külön Falka  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Iná Svorka  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Hajni Kis, námet, 

scenár: Hajni Kis, Fanni Szántó, kamera: Ákos Nyoszoli, strih: Vanda Gorácz, hudba: Oleg 

Borsos, architekt: Anna Nyitrai, kostýmy: Ilka Giliga, zvuk: Dušan Kozák                

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Gusztáv Dietz, Zorka 

Horváth, Éva Füsti-Molnár, Viktor Kassai, Éva Bandor, Xénia Molnár, Réka Derzsi, Péter 

Nádasdi, Gábor Boráros        

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: MPhilms, s.r.o. 

identifikačné číslo: 45354731 

sídlo: Horná 5 Bratislava 831 52 

názov: Proton Cinema, Llc 

identifikačné číslo:  

sídlo: Pozsóny út. 14 Budapešť 1137 , Maďarsko  
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5, Krajina pôvodu: Maďarsko, Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film.  Tibor sa po návrate z väzenia zamestná ako vyhadzovač v nočnom klube. Má 

finančné problémy a vďaka svojej povahe je v neustálom konflikte s okolím. Svoju divokú 

dvanásťročnú dcéru Niki nevidel už sedem rokov. Keď Niki, ktorá žije so starými rodičmi, zistí 

že otca prepustili z väzenia, vyhľadá ho aj napriek ich zákazu. Stretnutie prinúti Tibora čeliť 

svojej minulosti a hľadať spôsob, ako sa stať ozajstným otcom svojej dcére.        

, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: maďarský  

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 98 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: HD flat, 24 fps,  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: DCI Flat 2K 

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:  30.9.2021    

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 :  370 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 80%- Proton 

Cinema, 20%- Mphilms, celkový podiel slovenského výrobcu: 20%          

Meno a priezvisko žiadateľa : Mátyás Prikler  

Dňa : 11.10.2021 
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