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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: 20.10.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD05917 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: On, Ona a Dom 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Dôverný nepriateľ 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár: Ľubomír Slivka, 

Karel Janák , réžia: Karel Janák, kamera: Martin Šácha, strih: Alois Fišárek, architekt: Braňo 

Mihálik, kostýmy: Michaela Horejší, masky: Michaela Kicková  

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Gabika Marcínková, Vojtech 

Dyk, Ady Hajdu, Zuzana Porubjaková, Roman Luknár, Braňo Bystriansky, Matej Marušin, 

Tomáš Stopa, Milan Bartalský, Ondřej Malý    

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: ATTACK FILM, s.r.o.  

identifikačné číslo: 35902809 

sídlo: Košická 58 Bratislava 821 08 Slovenská republika 

názov: Bohemia Motion Pictures   

identifikačné číslo: 03691900 

sídlo: Všehrdova 560/2 Praha 118 00, Česká republika 
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2018                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film- thriller. Ona (Gabika Marcinková) umelkyňa, sochárka, žije vo svete múz. On 

(Vojtech Dyk)  miluje svoju krásnu ženu a rozhodne sa premeniť svoj dávny sen na realitu 

a vytvoriť pre nich domov, ktorý svojou inteligenciou spraví ich život dokonalým. Čoraz viac sa 

zdá že nie vžd je v dokonalosti ukrytá len krása a šťastie... Andrej pracuje ako programátor 

v nadnárodnej firme, ktorá sa zaoberá vývojom tzv. inteligentného domu, ktorý má 

zaznamenať revolúciu v bývaní. Dom je ovládaný hlasom a má obyvateľom zaisťovať 

maximálny luxus a stopercentnú bezpečnosť. Andrej je poverený finalizáciou projektu. Spolu 

sa svojou čerstvou manželkou, ambicióznou sochárkou Zuzanou, sa nasťahujú do funkčného 

prototypu luxusného domu zo skla a kameňa uprostred nádhernej prírody. To čo sa zo začiatku 

zdalo ako rozprávka, sa však pomaly, ale iste mení na nočnú moru. Keď sa jedného dňa Zuzana 

zmieni o záhadných pocitoch prenasledovania, ich dokonalý život začne mať prvé trhliny. 

Andrej sa ju snaží upokojiť, ale ich život sa pomaly ale iste niekoho krutou rukou začína rozbíjať 

na márne kúsky. Zuzane ktorá kvôli Andrejovmu pracovnému vyťaženiu v dome často ostáva 

sama sa začnú diať podivné veci. Niekto sa im nabúral do systému.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, český 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 120 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: ARRI RAW 1:2,3,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1 priestorový zvuk,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d) druhy distribučných nosičov: DCP, DVD  
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10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené: 

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

Slovenskej republiky:  15.3.2018    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino- distribúcia, televízne vysielanie, DVD, VOD        

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: 65% -SR,           

35%- ČR       

Meno a priezvisko žiadateľa : Katarína Vanžurová  

Dňa : 18.10.2017  
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