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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: 12.1.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD00418 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: NÁPADNÍK 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: NÁPADNÍK 

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

Jarchovský, réžia: Jan Hřebejk  

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Aňa Geislerová, Klára 

Melíšková, Martin Finger, Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Sabina Remundová    

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: FOG´N´DESHIRE FILMS, s.r.o.  

identifikačné číslo: 27583341 

sídlo: Voronežská 24 Praha 101 00, Česká republika 

názov: MD4    

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Narbutta 25 A, Varšava 02-536 Poľsko   

názov: KFS production, s.r.o.    

identifikačné číslo: 44168870 

sídlo: Most pri Bratislave 134 Most pri Bratislave 900 46 

názov: SOKOL KOLLAR spol. s.r.o.    

identifikačné číslo: 35737174 
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sídlo: Šulekova 32 Bratislava 811 03  

názov: Česká televize    

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Na hřebenech 2  1132/4 Praha 147 00, Česká republika 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska     

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45  Bratislava  

názov: Barrandov Studio, a.s.     

identifikačné číslo: 28172469 

sídlo: Kříženeckého nám. 322/5 Praha 152 00, Česká republika 

názov: innogy Česká republika, a.s.    

identifikačné číslo: 24275051 

sídlo: Limuzská 3135/12 Praha 100 98, Česká republika 

názov: THE CHIMNEY POT SP. ZO. O.    

identifikačné číslo: KRS 0000066854 

sídlo: Ul. Syta 68 a Varšava 02-993, Poľsko   

5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika, Poľsko   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film- romantická komédia. NÁPADNÍK sa odohráva na konci päťdesiatych rokov a hovorí 

o rodinných vzťahoch poznamenaných vojnou a komunistickým prevratom. S tragikomickým 

nadhľadom vykresľuje generačný stret medzi predvojnovou a povojnovou generáciou. 

Nápadník je romantickou komédiou o predstavách rodičov, ako by malo vyzerať šťastie ich 

detí.  
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 110 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 1:1,85,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1 Dolby 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:  10.11.2017    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino- distribúcia, televízne vysielanie, home video       

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 460 292€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 42,4% -

FOG´N´DESHIRE FILMS, 20,17%- ČT, 0,5%- HN films, 6,26% BARRANDOV, 1,25%- innogy Česká 

republika, 11,52%- SOKOL KOLLAR a KFS PRODUCTION, 7,66%- RTVS, 9,01%- MD4, 1,23%- 

CHIMNEY POT, celkový podiel slovenského výrobcu: 19,18%         

Meno a priezvisko žiadateľa : Michal Kollár  

Dňa : 11.10.2017  
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