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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: SFUAD00715 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: VOJTECH 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: VOJTECH 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár, réžia: Viktor Csudai, 

námet: Viktor Csudai, Anna Fifiková, hudba: Martin Hasák, kamera: Sean Grimaldi, strih :Juraj 

Monošík  

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Matej Landl, Lucia 

Vráblicová, Marián Miezga, Zuzana Šebová, Gabriela Marcinková, Eva Sakalová, Štefan 

Martinkovič, Zuzana Mauréry, Maja Velšicová, Eva Landlová, Oľga Solárová, Katarína Mrázová, 

Vladimír Kobielsky, Peter Sklár, Diana Mórová, Petra Millerová, Daniela Mackovičová, Lucia 

Arendášová, Svätopluk Malachovský, Kristína Cibulková, Adriana Totiková, Roman Pomajbo     

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

Právnická osoba  

názov: CULTFILM, s.r.o. 

identifikačné číslo: 36782084 

sídlo: Bartoškova 8  , Bratislava 841 03 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska 

identifikačné číslo: 47232480 sídlo: Mlynská dolina , Bratislava 845 45 

názov: GRIMALDI PRODUCTION, s.r.o. 

identifikačné číslo: 46972773    sídlo: U zeleného ptáka12/1145 , Praha 14800 
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia:  2015                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Film Vojtech je tragikomédia o mužovi v najlepších rokocha o jeho snahe zmeniť 

svoj život. Hlavný hrdina Vojtech stratil skoro všetko na čom mu záležalo- svoju ženu a prácu . 

Jediné čo mu ostalo je jeho mačovský sused Laco, ktorý ho navádza na rôzne prasačinky ako 

„majster“života chce nasmerovať Vojtechovo prežívanie ku slastným koncom. Dostane 

Vojtech šancu na nový začiatok?  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 100 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: stereo   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d) druhy distribučných nosičov: DCP, DVD   

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

pridelené: 

11, Dátum prvého uvedenia slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území 

Slovenskej republiky:  17.12. 2015    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kinodistribúcia, televízne vysielanie, DVD  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  180 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 66,666%-

CULTFILM, s.r.o., 13,444% -RTVS, 20%-GRIMALDI PRODUCTION, s.r.o. , podiel slovenského 

výrobcu: 80%  

Meno a priezvisko žiadateľa : Viktor Csudai  

Dňa : 5.9.2015  
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