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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: 23.10.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD05918 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Budujeme Slovensko- Cukrovar v 

Šuranoch  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Budujeme Slovensko- Cukrovar v 

šuranoch  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Bibiana Beňová, Tomáš 

Manina, Juraj Fifík              

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Miroslav Eliáš, Edita 

Tvrdoňová, Emília Bodková, František Daniel, Milan Caban, Imrich Benko, Marek Konkoly, 

Pavol Hraško         

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Peter Kerekes, s.r.o. 

identifikačné číslo: 2022010474 

sídlo: Vištuk 277 Vištuk 900 85 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska 

identifikačné číslo: 47232480 

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

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film.  Šuriansky cukor bol vraj najsladší na Slovensku a miestny cukrovar býval 

pýchou okolia. Dnes jeho umieranie cukrujú jazdci, ktorí si v opustenom sklade postavili 

najväčší bike-park v strednej Európe. V kulisách rozpadnutej fabriky a na pozadí výroby cukru 

rozpráva film príbehy o horko-sladkom živote na slovensko – maďarskom pomedzí, kde sa 

hranice posúvali s rovnakou ľahkosťou, akoby ich Dejiny čmárali prstom do cukru. Film je 

súčasťou šesť dielneho cyklu dokumentárnych portrétov miest, kde sa budoval priemysel 

a konštruovali dejiny Slovenska. Opustené industriálne stavby tu slúžia ako scéna pre 

alternatívny pohľad na stredoeurópsku históriu. „Malé dejiny“ jednotlivých tovární sa stávajú 

kľúčom ku kritickému skúmaniu citlivých tém našej národnej minulosti. Jednotlivé filmy sa 

dotýkajú vojnových a povojnových násilných odsunov, rómskeho holokaustu, ilúzii 

o multikultúrnom súžití, ale i normalizovaného života v socialistickom Československu.     

, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 26 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9 ,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digitálne video,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d) druhy distribučných nosičov: DCP      

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

pridelené:    

             



Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel 
 

3 

 

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

Slovenskej republiky:  17.9.2018    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino – distribúcia, televízne vysielanie   

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  22 435€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 59,6%- Peter 

Kerekes, s.r.o., 40,4%- Rozhlas a televízia Slovenska         

Meno a priezvisko žiadateľa : Peter Kerekes  

Dňa : 10.10.2017 
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