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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: 16.5.2016 

Evidenčné číslo: SFUAD01916 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Under my spell 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Under my spell 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet: Matej Drlička, autor 

textov: Peter Kollár, réžia: Lucia Halmova, autor hudby: Oskar Rózsa, kamera: Maxim Kľujev, 

strih: Tomás Holocsy, zvuk: Michal Horváth         

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Adriana Kučerová, 

Symfonický orchester a zbor Viva Musica!, Oskar Rózsa     

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Viva Musica agency , s.r.o. 

identifikačné číslo: 45623414 

sídlo: Kľukatá 41 Bratislava 821 05 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska  

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2015                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

UNDER MY SPELL je film, ktorý predstavuje hudobné dielo skladateľa Oskara Rózsu - kantátu 

Under my spell, napísanú pre sopranistku Adrianu Kučerovú. Film sa tematicky opiera o texty 

Petra Kollára, ktoré – rovnako ako aj hudba, pojednávajú v širších súvislostiach o slobode, o 

ľudskej duši a o spoločnosti, v ktorej žijeme. Protagonisti Oskar Rózsa, Peter Kollár a Adriana 

Kučerová si kladú otázku, do akej miery sme slobodní v našej konsenzuálnej spoločnosti 

postavenej na zaužívaných zásadách, zvykoch, konvenciách, či predsudkoch a normách. 

Premýšľajú o duši človeka, o jeho živote a rozhodnutiach, ktoré koná na základe lásky, strachu, 

či neistôt. Kto sme? Kto je človek, v ktorom bije srdce, prebýva duša a sídli vedomie? V čo verí? 

Film UNDER MY SPELL nedáva odpovede, no pýta sa tak, aby si divák mohol na tieto otázky 

odpovedať sám.    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský  

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 33 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:    

a) formát obrazu: 16:9, 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: kontaktný zvuk 24bit48kHz   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d) druhy distribučných nosičov: DCP, Blu-ray      

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

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

Slovenskej republiky:  5.5. 2016    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kinodistribúcia,  TV vysielanie, Blu-ray 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  102 570 €  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 97,3%- Viva 

Musica agency,s.r.o., 14,13%- RTVS    

Meno a priezvisko žiadateľa : Matej Drlička 

Dňa : 18.5.2016  
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