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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: 2.10.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD05117 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Death of Art 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Smrť Umenia 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Dominik György     

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  Zuzana Balogová, Zuzana 

Balážová, Radoslav Zákutný, Kevin Šimko, Róbert Rapoš, Dalibor Kocian             

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

c)fyzická osoba  

meno: Dominik György  

trvalý pobyt: Venevská 28, Veľký Krtíš 990 01 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film – dráma, experimentálny film. Čistá a nepoškvrnená múza umenia zvádzaná 

zhmotnenou personou komercie na svoju stranu čelí zlu, ktoré pomaly rozožiera jej svet 

umenia v ktorom celé roky žila šťastná a v harmónii tvorila umenie pre seba. Láska je proces 

skazy na závislosti. Do vášho vnútorného sveta zakaždým preniká nová osoba, ktorá si vás chce 

opantať. Dôležité je, aby sa vaše vnútorné svety pochopili a ostali vzájomne nepoškvrnené 

a nie aby sa jeden svet začal premieňať na svet toho druhého. To väčšinou končí fatálne. Zlé 

myšlienky, ktoré vstupujú do vašej mysle, vás vedia natoľko opantať a zmocniť sa vás, že 
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prestávate myslieť racionálne a začínate žiť v strachu z toho, ako vám démonické hlasy 

rozožierajú vašu myseľ.                        

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: bez hovoreného slova  

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 29 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: HD 50 fps, 16:9,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digitálny,  

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d) druhy distribučných nosičov: digitálny                       

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

pridelené: 

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

Slovenskej republiky:  január 2018    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – verejné premietania, súkromné projekcie                        

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  700€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

György          

Meno a priezvisko žiadateľa: Dominik György 

Dňa : 29.9.2017  
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