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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: 11.10.2016 

Evidenčné číslo: SFUAD03116 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Anjel Pána 2  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Anjel Pána 2 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Marek Epstein, Jiří Strach, 

Katarína Hollá, Ondřej Brzobohatý, Martin Šec, David Voborský, Jan Mattlach  

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Ivan Trojan, Eva Kerekeš, Jiří 

Dvořák, Bolek Polívka, Marián Labuda Vojtech Dyk, Judita Hansmann, Martin Huba, Roman 

Luknár, Lenka Barilíková- Spišáková, Tomáš Stopa   

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: et cetera group, s.r.o.  

identifikačné číslo: 46519793 

sídlo: Prúdová 12, Bratislava 821 05 

názov: ČESKÁ TELEVIZE  

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory ,140 70  Praha  

názov: Rozhlas a televízia Slovenska  

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 

názov: Marlene Film Production, s.r.o.  
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identifikačné číslo: 03107647 

sídlo: Kaprova 52/6 Praha 110 00, Česká republika  

názov: RWE Česká republika, a.s.  

identifikačné číslo: 24275051 

sídlo: Limuzská 3135/12 Praha 10 Strašnice 10098 

názov: CERTICON, s.r.o.  

identifikačné číslo: 25083341 

sídlo: Evropská 11 Praha  160 00 Česká republika 

názov: ATTACK FILM, s.r.o.  

identifikačné číslo: 35902809 

sídlo: Košická 58 Bratislava 821 08 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2016                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

 Rodinný film, komédia  

Láskavá rodinná komédia založená na biblických motívoch prepojených s realitou 

a rozprávkovým spôsobom rozprávania. Symboly dobra a zla Anjel a Čert zostupujú na Zem. 

Aby ako poľudštené nadpozemské bytosti ponúkli divákovi emocionálne stotožnenie sa 

s príbehom. S dávkou humorného nadhľadu na svetskú omylnosť a nadpozemské poznanie. 

Tvorivý princíp reflektuje dobu vzniku filmu. Vizuálna prepracovanosť využila technologické 

možnosti v plnom súzvuku s požiadavkami scenáru.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 100 minút 
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9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: DCP, Pro res 444  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digitál, 5.1 Dolby 

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: Alexa , Prores 444, 1:1 ,85 

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:  8.12. 2016    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino- distribúcia, televízne vysielanie, DVD, VOD 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 100 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 20% -RTVS/ 

ATTACK FILM, s.r.o., 80%- ČESKÁ TELEVIZE, RWE/ Marlene film production, s.r.o./ certicon, 

a.s., celkový podiel slovenského výrobcu: 20%     

Meno a priezvisko žiadateľa : Katarína Vanžurová  

Dňa : 9.10.2016  
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