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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: 5.1.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD00117 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Poľovníctvo na Liptove   

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Poľovníctvo na Liptove   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár, kamera, strih, réžia: 

Ing. Libor Špimr          

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:      

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba 

názov: Obvodná poľovnícka komora Liptovský Mikuláš  

identifikačné číslo:  42175682020  

sídlo: Liptovský Mikuláš  

b)fyzická soba - podnikateľ  

meno:  Ing. Libor Špimr SILVA-FORST  

identifikačné číslo: 32599439  

miesto podnikania: Aloisa Lutonského 718/15, Liptovský Mikuláš 031 01  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2016                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

 Dokumentárny film pojednáva o poľovníctve, o prvoradých povinnostiach a starostlivosti 

o poľovný revír, o udržiavaní kultúry a tradícii v poľovníctve, o poľovníckej kynológii a 

zameriava sa aj na mladých ľudí v spolupráci so štátnou ochranou prírody... Film ukazuje výkon 

práva poľovníctva ako v prvom rade vzťah k prírode ako celku, nevynímajúc samozrejme ani 

poľovačku... V prvom rade je ale zameraný na ochranu prírody a pomoc prírode, ako aj na 

celkovú starostlivosť. Až na poslednom mieste je to, čomu sa na verejnosti obligátne hovorí 

Poľovačka. 

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 42 minút 56 sekúnd 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 1080 p  25,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: AC 3 simple rate ,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD  

d) druhy distribučných nosičov: 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:  3.2. 2017   
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Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : DVD, VOD, televízne vysielanie      

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  4800€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 70%-Obvodná 

poľovnícka komora Liptovský Mikuláš, 30%- Libor Špimr     

Meno a priezvisko žiadateľa : Ing. Libor Špimr 

Dňa : 7.12.2016  
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