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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: 11.1.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD00517 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Masaryk  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Masaryk  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Petr Kolečko, Alex 

Königsmark, Július Ševčík   

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Karel Roden, Oldřich Kaiser, 

Hanns Zischer, Arly Jover, Eva Herzigová, Emílie Vášaryová, Milton Welsh, Dermot Crowley, 

Paul Nicholas, Tim Preece, James Flynn a Gina Bramhill, Jiří Viorálek, Martin Hofman, Ján 

Greššo, Jiří Ornest, Zuzana Krónerová, Hoji Fortuna, Susan Lawson-Reynolds                 

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba 

názov: In Film Praha, s.r.o.   

identifikačné číslo:  49703099  

sídlo: Žitná 610/23 Praha, Česká republika 

názov: Rudolf Biermann, s.r.o. 

identifikačné číslo:  41532287  

sídlo: Pernek 346, PSČ: 90053  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2016                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

 Hraný film- dráma. Píše sa rok 1938 a bohémsky český diplomat Jan Masaryk uteká do 

Ameriky po nemeckej invázii do Československa. Je otrasený a uchýli sa do psychiatrickej 

liečebne, kde sa snaží nájsť silu prežiť. V starostlivosti nemeckého emigranta doktora Steina 

znovu prežíva diplomatické bitky, ktoré viedli k prepuknutiu druhej svetovej vojny a pokúša sa 

poraziť svojich nepriateľov, či už skutočných alebo tých vo svojej mysli.      

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český, anglický   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 114 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 1:1,85, 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD  

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:  15.12.2016         

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, DVD 
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  2 097 360€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 50%-In Film 

Praha  (CZ), 50%- Rudolf Biermann, s.r.o. (SK)       

Meno a priezvisko žiadateľa : Rudolf Biermann 

Dňa: 10.1.2017 
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