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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: 18.8.2021 

Evidenčné číslo: SFUAD01321 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: CHYBY 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: CHYBY  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Jan Prušinovský, 

scenár: Roman Vojkůvka, dramaturgia: Markéta Prušinovská, Peter Jarchovský, produkcia: 

Ondřej Zima , Jan Prušinovský, Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská, kamera: Peter 

Koblovský, strih: Michal Böhm, hudba: Ondřej Sifon Anděra, zvuk: Matěj Matuška, Michal 

Čech, architekt: Jan Piena Novotný, kostýmy: Ivan Stekla, masky. Jana Bílková  

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  Pavla Gajdošíková, Jana 

Jankovský, Ondřej Kokorský, Jan Kolařík, Ivo Gogál, Eva Hacurová, Marta Dancingerová, 

Kryštof Rímský, Monika Načeva, Karolína Frydecká, Michaela Petřeková, Slávek Bílský, Vít 

Roleček, Martin Dusbaba    

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: OFFSIDE MEN, s.r.o.  

identifikačné číslo: 24128970 

sídlo: Praha 4 Podolí, Podolská 349 /86, 170 00, Česká republika  

názov: PubRes, s.r.o.  

identifikačné číslo: 31345824 

sídlo: Grösslingová 63 Bratislava 811 09   

názov: Česká televize  
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identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory, 140 70 Praha 4 Česká republika  

5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Chyby sú vzťahová dráma, ktorej hlavnou hrdinkou je mladá žena Ema. Tá sa 

v osemnástich rokoch načas stala pornoherečkou, aby to (po nie veľmi dlhom čase) zanechala 

a pokúsila sa na to zabudnúť. Stretávame ju znovu po siedmich rokoch, keď pracuje 

v supermarkete, nemá žiadny ľúbostný vzťah a márne sa snaží opäť nadviazať vzťah s matkou.     

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český, slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 99 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 14K 1:2,39,  

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:  12.8.2021    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná - distribúcia,      
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  881 690€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 80%- OFFSIDE 

MEN, 20%- Pub Res, celkový podiel slovenského výrobcu: 20%         

Meno a priezvisko žiadateľa : Zuzana Mistríková        

Dňa : 3.8.2021 
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