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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: 13.10.2015 

Evidenčné číslo: SFUAD00915 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Malá z rybárny 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Malá z rybárne 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár: Ján Balej , Ivan 

Arsenjev , réžia: Ján Balej, strih: Alena Spustová , Viliam Vala, kamera: Martin Procházka, Alan 

Soural, hlavný animátor: Michael Carrington , zvuk : Marek Poledna, Michal Holubec, Ivo Špajl, 

hudba: Chapelier Fou (a.k.a.Louis Warynskij) 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Oldřich Kaiser, Anežka 

Kubátová, Petr Forman,  Ivan Chýlková, Barbora Hrzánová, Ján Novotný, Nina Divíšková, 

Veronika Žilková, Radek Holub, Vladimír Javorský 

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

Právnická osoba  

názov: MIRACLE FILM, s.r.o. 

identifikačné číslo: 61505811  sídlo: Újezd 450/40 Praha 118 01 Česká Republika 

názov: MARLEN Media Group, s.r.o. 

identifikačné číslo: 45860289  sídlo: Berehovská 2168/1 Trebišov 075 01 

názov: MIRIQUIDIFILM 

identifikačné číslo: DE241050718 sídlo: Leipzig, Klemmstr.4 04277 Germany  

názov: ČESKÁ TELEVIZE  

identifikačné číslo: 00027383  sídlo: Kavčí hory 140 70 Praha  831 04 Česká Republika 
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názov: Hafan film, s.r.o.  

identifikačné číslo: 27937453  sídlo: Na Václavce 2866/48 Praha  150 00 Česká Republika 

názov: EMITA INVESTMETS CZ, a.s.  

identifikačné číslo: 61859133  sídlo: Jana Masryka 50/331 Praha 120 00 Česká Republika 

názov: FILMPARK, s.r.o.  

identifikačné číslo: 36356212  sídlo: Bajkalská 9 Bratislava 831 04 

názov: Bystrouška, spol. s.r.o.   

identifikačné číslo: 25745603  sídlo: nám. 5 října 2/1307 Praha 150 00 Česká Republika 

názov: VFX- box  

identifikačné číslo: 23816200857  sídlo: Klingenhofstrasse 52 Nuremberg 90411 Germany 

názov: TEAM Werk  

identifikačné číslo:  sídlo: Rötka Güntzelstrasse 4 , 04571 Germany 

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

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2015                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Bábkový animovaný film. Malá z rybárne je klasický príbeh o láske , ktorý podľa rozprávkovej 

predlohy H.Ch. Andersena „Malá morská víla“ natočil režisér a výtvarník Akad. Maliar Jan Balej 

ako svoj druhý celovečerný projekt. Jedná sa o bábkový animovaný film,ktoý vznikol 

technológiou „stop motion“v spojení s digitálnou animáciou. Nejedná sa o rozprávkový film 

pre deti. Malá z rybárne je určená pre náročnejšieho diváka.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 72 min 
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9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2,39:1,24p, 2K 2048x825  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: DCP5.1 (KINO MIX)  

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:  3.9. 2015    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kinodistribúcia, TV vysielanie, DVD, internetová distribúcia - VOD 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 677 439€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 59.5% -MIRACLE 

FILM, 15,73%- MARLEN Media Group, 5,85%-Česká televize, 4,59%-EMITA INVESTMENTS CZ, 

4,6%- Hafan film, 2.98%- FILMPARK Production, 2,58%-Bystrouška, 0,9%-Miriquidifilm, 2,08%-

Team Werk, 1,19%- VFX- box, celkový podiel slovenského výrobcu: 14,2%    

Meno a priezvisko žiadateľa : Ing. Marián Ferko  

Dňa : 2.10.2015  
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