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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: 5.6.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD03517 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: ÚNOS 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: ÚNOS 

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

Mariana Čengel Solčanská, autor hudby: Vladimír Martinka 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Rebeka Poláková, Milan 

Mikulčík, David Hartl, Vladislav Plevčík, Ingrid Timková, Tomáš Hanák, Maroš Kramár, Milan 

Ondrík, Daniel Heriban, Juraj Hrčka, Ján Greššo, Eva Pavlíková, Mariana Čengel Solčanská, 

Jakub Rybárik, Peter Oszlík, Boris Farkaš, Vladimír Hajdu, Monika Potokárová, Juraj Ďurdiak, 

Marko Igonda, Ivan Béla Vojtek, Erik Olle, Andrej Kováč, Jaroslav Motl, Richard Klváč, Ľudovít 

Cittel, Gabriela Dolná, David Miřejovský, Attila Boczászky, Juraj Ďuriš, Juraj Igonda, Jozef 

Domonkoš, Samuel Šimko, Kristína Farkašová, Dušan Kaprálik, Peter Kadlečík, Katarína 

Farkašová, Katarína Kolajová  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: JMB Film & TV Production Bratislava, s.r.o.  

identifikačné číslo: 31343899 

sídlo: Búdkova 32 Bratislava 811 04 
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film – politický thriller. Príbeh je zasadený do obdobia deväťdesiatych rokov a popisuje 

zločinné udalosti, pri ktorých štát a jeho silové zložky zohrali významnú úlohu. Rozpráva 

o ľuďoch , ktorí nezostali ľahostajní voči systému a zaplatili za svoje konanie vysokú cenu. 

Peter, policajt- poverený prípadom násilnej smrti člena gangu, odkryje v priebehu 

vyšetrovania prepojenia vysokých štátnych predstaviteľov a pracovníkov tajnej služby na 

členov mafie. Marta, investigatívna novinárka, poznačená popravou brata, sa v snahe 

o vypátranie vraha zapletie do vysokej hry, kde bolesť a poníženie je cena, ktorú za túto 

pravdu zaplatí. Projekt „Únos“ sa žánrovo radí medzi politické thrillery.      

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 90 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: digitálny,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digitálny,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: 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:  1.3. 2017 – premiéra, 2.3.2017- distribučná premiéra    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino- distribúcia, televízne vysielanie 
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 300 521€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100% -JMB Film 

& TV Production Bratislava, s.r.o.      

Meno a priezvisko žiadateľa : Milan Stráňava  

Dňa : 9.2.2017  
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