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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: 7.9.2015 

Evidenčné číslo: SFUAD00615 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Eva Nová 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Eva Nová 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár, réžia: Marko Škop, 

kamera: Ján Meliš, architektka a kostýmová výtvarníčka: Erika Gaduš, strih: František 

Krähenbiel, Marina Andree Škop, zvuk: Ján Čeňek   

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Emília Vášaryová, Milan 

Ondrk, Anikó Vargová, Žofia Martišová, Michaela Melišová, Dušan Jamrich, Ľubo Gregor   

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: ARTILERIA, s.r.o.  

identifikačné číslo: 36706787 

sídlo: Drobného 23, Bratislava  841 01 

názov: Sirius Films, s.r.o.  

identifikačné číslo: 02091127 

sídlo: Pod Vinicemi 710/13, Praha 16500 Česká republika 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska   

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

názov: Filmpark production, s.r.o.  
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identifikačné číslo: 36356212 

sídlo: Bajkalská 9 , Bratislava  831 04 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2015                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film – sociálna dráma. Eva by urobila čokoľvek, aby znovu získala priazeň človeka, 

ktorého v živote ranila najviac – svojho syna. Eva je vyliečená alkoholička, ale pred rokmi bola 

známou herečkou. 

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 106 minút 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 1,85:1  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HD- RED 

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:  19.11. 2015    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : festivalové uvedenie 
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  502 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 69,72% - 

ARTILERIA, 9,96%- RTVS, 16,34%-Sirius Films, 3,98%- Filmpark production, celkový podiel 

slovenského výrobcu: 83,66%     

Meno a priezvisko žiadateľa : Marko Škop  

Dňa : 7.9.2015  
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