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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: 15.2.2016 

Evidenčné číslo: SFUAD00616 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: UČITEĽKA 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: UČITEĽKA 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Jan Hřebejk, scenár: 

Peter Jarchovský, hudba: Michal Novinski, kamera: Martin Žiaran, architekt: Juraj Fábry, 

kostýmy: Katarína Štrbová Bieliková      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Zuzana Mauréry, Zuzana 

Konečná, Csongor Kassai, Tamara Fischer, Martin Havelka, Éva Bandor, Oliver Osvald, Peter 

Bebjak, Richard Labuda, Ina Gogálová, Monika Čertezni, Ladislav Hrušovský, Judita Hansman, 

Ela Lehotská, Attila Mokos, Ondřej Malý, Dušan Kaprálik, Alexandra Strelková, Jozef 

Domonkoš, Milan Vojtela, Agáta Špišáková, Jaroslav Mottl, Ľubomír Kratochvíl, Peter Barták, 

Lukáš Pelč, Martin Šulík, Viktor Stupka, Martin Hrevuš, Emma Taragelová, Lukáš Herc, Michael 

Mottl    

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: PubRes, s.r.o. 

identifikačné číslo: 31354824 

sídlo: Grösslingova 63 Bratislava 811 09 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska  

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 
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názov: OFFSIDE MEN, s.r.o. 

identifikačné číslo: 24128970 

sídlo: Podolská 349/86 Podolí 170 00 Praha Česká republika 

názov: Česká televize 

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory Praha 140 70 Česká republika 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2016                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Príbeh filmu Učiteľka sa odohráva v roku 1983. V jednej predmestskej základnej 

škole sa stretáva riaditeľka s rodičmi detí jednej z tried . Hľadá spolu s nimi spôsob , ako sa 

zbaviť učiteľky, bezdetnej vdovy po vysokom armádnom dôstojníkovi. Z priebehu rodičovskej 

schôdzky postupne vyplynie, akým spôsobom si učiteľka podrobuje rodiny svojich žiakov 

a manipuluje s celým okolím. 

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, český   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 95 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9, 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku:  5:1    

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d) druhy distribučných nosičov: DCP 
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10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené:   

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

Slovenskej republiky:  júl. 2016    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kinodistribúcia,  TV distribúcia 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  712 173€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 49,6%- RTVS, 

15,4%- PubRes, s.r.o., 35%- OFFSIDE MEN ,s.r.o., celkový podiel slovenského výrobcu: 65%   

Meno a priezvisko žiadateľa : Zuzana Mistríková  

Dňa : 11.2.2016  
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