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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: 18.4.2016 

Evidenčné číslo: SFUAD01316 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: JOHANKINO TAJOMSTVO 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: JOHANKINO TAJOMSTVO 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Juraj Nvota, námet a 

scenár: Zuzana Líšková, Magdaléna Glasnerová, dramaturgia: Dana Garuláková, Marča 

Archteva, M.J. Kovalik, architekt: Miriam Struhárová, kostýmy: Simona Vachálková, masky: 

Eva Kranich, Michela Kicková, Juraj Steiner, zvuk: Bohumil Martinák, Peter Gajdoš, strih: 

Darina Smržová, hudba : Sisa Michalidesová, kamera : Jan Malíř          

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Dominika Zeleníková, Emília 

Vášariová, Filip Cíl, Ondřej Vetchý, Szidi Tobias, Kristína Peláková, Ondrej Hraška, Matej Landl, 

Martin Durkáč, Jana Oľhová, Vladimír Jedľovský, Milan Ondrík, Karol Čálik, Henrieta 

Jančišinová Koláriková a ďalší...     

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. 

identifikačné číslo: 35718463 

sídlo: Tekovská 7 Bratislava 821 09 

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 

názov: Česká televize 

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory Praha 140 70 Česká republika 

názov: UN FILM, s.r.o. 

identifikačné číslo: 35875701 

sídlo: Drotárska 9, Bratislava 811 02 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2015                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film -rozprávka. Nestáva sa to často, ale aj vílam sudičkám sa občas nechce, pozabudnú 

sa, niečo popletú a nespravia to, čo mali. Ľudia sa potom márne snažia pochopiť, prečo ich 

život nejde tým správnym smerom. V našom filme prichádza na svet nový človek a nad jeho 

osudom bdejú tri sudičky. Jedna ho obdarí výnimočnými vlastnosťami, druhá mu postaví do 

cesty mnohé prekážky a tretia mu poradí, ako napriek všetkému môže v živote nájsť svoje 

šťastie. Čo sa však stane, ak jedna zo sudičiek nesplní svoju úlohu? V rozprávkovom príbehu 

plnom napätia, humoru a prekvapení sa o tom na vlastnej koži presvedčí láskavá a múdra 

dievčina Johanka... 

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 82 minút  
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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, DVD, Blu-ray      

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

pridelené:    

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

Slovenskej republiky:  december. 2016    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kinodistribúcia,  TV vysielanie, DVD, Blu-ray, VOD  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 216 300 €  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 37,7%- ALEF 

FILM & MEDIA, 35,3%- RTVS, 9,7%- Česká televize, 9,5%- Filmpark Production, s.r.o., 7,8%- UN 

FILM, s.r.o.   

Meno a priezvisko žiadateľa : Marian Urban  

Dňa : 11.1.2016  
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