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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. Michal Michalovič  

Dňa:  

Evidenčné číslo: SFUAD00215 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: RYTMUS sídliskový sen 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: RYTMUS sídliskový sen  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Miro Drobný, Michal Dvořák 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Patrik „Rytmus“ Vrbovský, 

Vlasta Miezgová, Róbert Miezga St.,Róbert Miezka ml., Veronika Miezgová, Alexander 

Wagner, Dara Rollinc, Michal Straka a ďalší     

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

Právnická osoba  

názov: Európsky inštitút, s.r.o. 

identifikačné číslo: 47180811 

sídlo: Zámocká 18, Bratislava 811 01  

5, Krajina pôvodu: Slovensko    

    Rok dokončenia:  2015                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Rytmus sídliskový sen je časovozberný, hudobno – dokumentárny film, vznikal 8 rokov 

a zblízka dokumentuje život jednej z najznámejších osobností česko-slovenskej hudobnej 

scény. Patrik „Rytmus“ Vrbovský vyrastal v obyčajnej rodine na sídlisku v Piešťanoch a kvôli 

rómskemu pôvodu sa neraz stretol s predsudkami okolia. Dnes vydáva albumy v desattisícoch 

nákladoch , bol porotca Superstar a jeho videá videlo na internete viac ako 200 miliónov 
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užívatelov. Film ponúkne aj exkluzívne zábery z rodinných archívov videí a fotografii, 

podložené osobnými výpoveďami ľudí z Rytmusovho najbližšieho okolia  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 90 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: cinemascope 2.35:1, farebný 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5+1 dolby surround  

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:  20. august 2015    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kinodistribúcia 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  350 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100%Európsky 

inštitút, s.r.o.   

 

Meno a priezvisko žiadateľa : Miro Drobný  

Dňa : 21.7.2015   
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