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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: 19.12.2017 

Evidenčné číslo: SFUAD06617 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Nina 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Nina 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Juraj Lehotský, 

námet: Marek Leščák, Juraj Lehotský, kamera: Norbert Hudec, zvuk: Tobiáš Potočný, hudba: 

Aleš Březina 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Bibiana Nováková, Petra 

Fornayová, Robert Roth, Josef Kleindienst      

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Punkchart films, s.r.o.  

identifikačné číslo: 45282528 

sídlo: Špitálska 20 Bratislava 811 08 

názov: Endorfilm, s.r.o.  

identifikačné číslo: 27187918 

sídlo: Přímětická 4 Praha 140 00 

názov: Lehotsky Film, s.r.o.  

identifikačné číslo: 47354496  

sídlo: Líščie údolie 12 Bratislava 841 04 

názov: sentimentalfilm, s.r.o.  
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identifikačné číslo: 44473222 

sídlo: Špitálska 20 Bratislava 811 08 

názov: Česká televize  

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory 140 70 Praha  

názov: Rozhlas a televízia Slovenska  

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film . Nina má 12 rokov, jej rodičia sa rozvádzajú a svet, ktorý doteraz poznala, sa jej 

rozpadá pred očami. Otec a mama tvrdia, že chcú pre ňu len to najlepšie, ale akoby mysleli len 

na seba. Nina im nerozumie, cíti sa opustená a oklamaná – nie je už takmer nič, čomu by mohla 

veriť. Jedinou istotou v jej svete je plávanie – dáva jej pocit pokoja a opory a nahrádza všetko, 

čo jej doma chýba. Keď je ohrozená jej účasť na plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre 

radikálny ťah.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 114 min 
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9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 1:1,85,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,  

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:  21.9. 2017    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino- distribúcia 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  595 337€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 58% -Punkchart 

films, 1%-Endorfilm, 5%-RTVS, 4%- ČT, 5%-Media, 27%- sentimentalfilm       

Meno a priezvisko žiadateľa : Ivan Ostrochovský  

Dňa : 21.6.2017  
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