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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: 9.8.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD04217 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: ŽLTÁ   

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: ŽLTÁ  

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

animácia: Ivana Šebestová, scenár: Katarína Moláková, produkcia: Katarína Kerekešová  

hudba: Michal Novinski, vývoj filmu, dramaturgia: Ivana Laučíková  

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Katarína Kurucová               

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba 

názov: Fool Moon, s.r.o.   

identifikačné číslo:  44992122  

sídlo: Vištuk 277, 900 85 

názov: feel me film, s.r.o. 

identifikačné číslo:  36288164 

sídlo: Obrancov mieru 100/100 Banská Štiavnica  969 01  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

 Animovaný film. Film Žltá je krátkym animovaným filmom renomovanej režisérky Ivany 

Šebestovej, postavený na animačnej hre, obrazových asociáciách a symbolike farieb . 

Rozpráva príbeh ženskej hrdinky, prostredníctvom ktorého otvára tému slobody, prijatia 

samého seba a nájdenie vlastnej spontánnosti. Žltá je metaforickým príbehom opernej divy, 

ktorá sa zmieta medzi sebakontrolou a spontaneitou, smútkom a radosťou, medzi fialovou 

a žltou. Kvôli kariére obetuje svoje túžby a necháva sa ovládať strachom, aby nakoniec 

poznala, že šťastie ju všade obklopuje, stačí sa len doň ponoriť. Film ponúkne divákovi silný 

výtvarný zážitok s využitím techniky klasickej kreslenej animácie. Umelecká výpoveď autorky 

filmu Žltá je venovaná širokej diváckej obci. 

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela:    

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 6 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: HD file, color, 16:9, 

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: dolby,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD  

d) druhy distribučných nosičov: DCP      

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

pridelené:             
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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 : filmové festivaly                        

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  54 860€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 76%-Fool Moon, 

24%- feel me film       

Meno a priezvisko žiadateľa : Katarína Kerekesová 

Dňa: 3.5.2017 
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