
Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel 
 

1 

 

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: 2.2.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD01417 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Špina  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Špina  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Tereza Nvotová, 

scenár: Barbora Námerová, autor hudby: Jonatán Pastirčák, kamera: Marek Dvořák, kostýmy: 

Andrijana Trpković         

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  Dominika Morávková, Anna 

Rakovská, Róbert Jakab, Anna Šišková, Luboš Veselý, Patrik Holubář, Juliana Oľhová, Monika 

Potokárová, Ela Lehotská, Jonatán Pastirčák          

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Bfilm, s.r.o.   

identifikačné číslo: 45655839 

sídlo: Škultétyho 10 Bratislava 831 01  

názov: moloko film, s.r.o.   

identifikačné číslo: 49619918 

sídlo: U Vorlíků 367/3 Praha 160 00 Česká republika  

názov: FAMU- Akademie múzických umění    

identifikačné číslo: 61384984 

sídlo: Malostranské náměstí 259/12 Praha 118 00, Česká republika  
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5, Krajina pôvodu: Česká republika,  Slovenská republika,    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film – Psychologická dráma. Špina je príbehom dospievajúcej Leny, ktorá sa práve 

prvýkrát zamilovala. Túži po slobode a dobrodružstve. Jej magický svet však padá, keď ju 

znásilní jej učiteľ, do ktorého sú platonicky zamilované všetky dievčatá. Lena sa rozhodne 

mlčať, dokonca aj pred svojou najlepšou kamarátkou. Jej pocit viny, hanby a strachu, že jej 

nikto neuverí, ju doženú k pokusu o samovraždu.    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela:  slovenský   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela:  87 minút 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 1:1.85, 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: Dolby digital,    

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:  24.11. 2016    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízne vysielanie, DVD, VOD   
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  365 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 47,38%- BFILM, 

30,57%-Moloko film, 22,05% FAMU 

Meno a priezvisko žiadateľa : Peter Badač 

Dňa: 1. 2. 2017  
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