
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: 17.7.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD03817 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: OUT 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: OUT 

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

György, kamera: Gerghely Pohárnok, zvuk: Jan Richtr    

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Sándor Terhes, Éva Bandor, 

Judit Bárdos, Leva Norvele Kristóf     

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: sentimentalfilm, s.r.o.  

identifikačné číslo: 44473222 

sídlo: Špitálska 20 Bratislava 811 08  

názov: KMH Film Productions s.r.o. 

identifikačné číslo:  

sídlo: Késmárk u. 24 Budapešť 811 08 

názov: Endorfilm, s.r.o. 

identifikačné číslo: 27187918  

sídlo: Přímětická 4 Praha 140 00, Česká republika 

názov: Film Angels Studio 

identifikačné číslo:  
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sídlo: Balozu 11, Riga LV - 1048, Litva 

5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Road movie.  Ágoston, rodinne založený päťdesiatnik, sa vydá na cestu po východnej Európe 

v zúfalej snahe nájsť si prácu a splniť si sen – chytiť veľkú rybu. Cesta ho posúva stále hlbšie do 

mora bizarných udalostí a stretnutí.    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, český, maďarský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 88 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2,39 scope,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1 dolby digital,  

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:  6.9. 2017    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino- distribúcia, filmové festivaly  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 190 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 12,18% -

endorfilm, 23,19%-KMH films, 64,62%- sentimentalfilm        

Meno a priezvisko žiadateľa : Marek Urban   

Dňa : 17.7.2017  
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