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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: 29.10.2021 

Evidenčné číslo: SFUAD03321 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: ARCHITEKT DRSNEJ POETIKY  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: ARCHITEKT DRSNEJ POETIKY  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár, réžia: Ladislav 

Kaboš, hudba: Vladimír Martinka, dramaturg: Dagmar Ditrichová, strih: Darina Smržová, 

Michal Kondrla, zvuk: Guilerme Algarve, zvukový design: Bohumil Martinák, kamera: Martin 

Šec      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  Imrich Boráros, Joao 

Serraglio, voice over: Ivan Krúpa, Jozef Benedik, Peter Makranský         

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: EDIT Studio, s.r.o.    

identifikačné číslo: 46049428 

sídlo: Donnerova 717/17 Bratislava 841 04  

názov: Rozhlas a televízia Slovenska    

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 

názov: KABOS Film & Media, s.r.o.      

identifikačné číslo: 60724960  

sídlo:  U zeleného ptáka 1145/12 Praha 148 00, Česká republika      
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny portrét. Polyvrstevná freska našej histórie. Z hlbín pamäti postihnutej 

Alzheimerovou chorobou H Broos rozpráva svoj príbeh Karpatského Nemca – utečenca, 

z ktorého sa stal významný brazílsky architekt. Pamäť jednotlivca, ktorý si už nevie spomenúť 

na mnohé peripetie svojho života je odrazom pamäte národa, ktorý z našej histórie vytesnil 

Karpatských Nemcov, ktorí tu žili 800 rokov.        

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela:  slovenský, portugalský, nemecký    

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela:  70 minút 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9, 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: Dolby Digital,    

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: 2K,HDD, 

d) druhy distribučných nosičov: DCP   

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

pridelené:    

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

Slovenskej republiky:  7.10. 2021    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  179 900€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 68%- EDIT 

Studio, 25%- RTVS, 7%- KABOS Film & Media, celkový podiel slovenského výrobcu: 93%  

Meno a priezvisko žiadateľa : Darina Smržová 

Dňa: 14.10. 2021                                                                            
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