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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: 17.10.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD05817 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Zázračný nos 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Zázračný nos 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela:  réžia: Stanislav Párnický, 

hudba: Rasťo Dubovský 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Kristína Kanátová, Petra 

Šimberová, Ján Dobrík, Vladislav Plevčík       

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Filmpark production, s.r.o.  

identifikačné číslo: 36356212 

sídlo: Bajkalská 7A Bratislava 831 04 

názov: Česká televize   

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory, Praha 140 70, Česká republika  

názov: Rozhlas a televízia Slovenska    

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava     
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2016                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film- celovečerná rozprávka. Príbeh odvážnej princeznej Diany, ktorá túži spoznať lásku 

a na svojej ceste sa musí stretnúť s mnohými prekážkami má za cieľ upútať divákov všetkých 

generácii. Diana načas stratí svoju pôvodnú krásu aj ochranu dovtedy prísne stráženej 

princeznej, aby spoznala aj tienistú stránku ľudských vzťahov, zlobu, chamtivosť či intrigy, no 

napokon sa to, čo pokladala za kliatbu, premení na výhodu a svoj citlivý zázračný nos jej 

pomôže nájsť tú pravú lásku.          

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 110 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9, 2D,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 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:  6.12.2016    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : tevízne vysielanie, DVD          
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 300 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 93% - Filmpark 

production, RTVS, 7% - Česká televize      

Meno a priezvisko žiadateľa: Peter Neveďal  

Dňa : 16.10.2017  
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