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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: 23.11.2021 

Evidenčné číslo: SFUAD03721 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: KRYŠTOF 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: KRIŠTOF  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Zdeněk Jiráský, 

producenti: Marian Urban, Olga Raitoralová, námet a scenár: Josef Kurz, obrazový design: 

Laco Kraus, architekt: Milan Býček, kostýmový výtvarník: Katarína Štrbová Bieliková, Anna 

Hrušková, masky: Juraj Steiner, umelecký maskér: Martin Blizniak, strih: Radoslav Dúbravský, 

hudba: Katarína Máliková, zvuk: Michal Džadoň, dramaturgia: Zuzana Grindl Tatárová, Marian 

Urban, Martina Kinská  

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  Mikuláš Bukovjan, David 

Uzsák, Alexandra Borbély, Marek Geišberg, Peter Šimun, David Punčochář, Marek Pospíchal, 

Luboš Veselý, Vladimír Hauser, Marián Mitaš, Stanislav Majer, Ondřej Malý, Éva Bandor      

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: ALEF FILM & MEDIA, s.r.o.  

identifikačné číslo: 35718463 

sídlo: Tekovská 7 Bratislava 821 09  

názov: Fulfilm, s.r.o.  

identifikačné číslo: 05020336 

sídlo: Molákova 577/34 Karlín 186 00 Praha, Česká republika    

názov: Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS  
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identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava  

názov: Česká televize  

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory, 140 70 Praha 4 Česká republika  

názov: UNFILM, s.r.o.  

identifikačné číslo: 35873701 

sídlo: Drotárska 23 Bratislava  

názov: Barrandov studio, a.s.  

identifikačné číslo: 35172469 

sídlo: Kříženeckého náměstí 322/5 Hlubočepy 152 00 Česká republika 

názov: Framehouse, s.r.o.  

identifikačné číslo: 35709928 

sídlo: Miletičova 5A Bratislava 821 08 

názov: FSS Production, s.r.o.  

identifikačné číslo: 53441443 

sídlo: Vyšehradská 15 Bratislava 851 06 

5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Celovečerný hraný film o viere, nádeji a obeti. Krištof, sotva dospelý muž, žije ako čerstvý 

postulant pred sľubmi v komunite mníchov. Zdieľa s bratmi nielen ich svet kontemplácie, ale 

ako článok dlhého reťazca tiež prevádza prenasledovaných komunistickým režimom cez 

hranice do Nemecka. Krištof chcel utiecť pred svetom do kláštora, ale musí utekať, aby si 

zachránil holý život a pochopil, že je to jeho posledná šanca k vzbure proti brutálnej politickej 

moci a záchrane milovaného človeka.         
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český, slovenský, nemecký 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 101 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1:1,85,  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: Digital 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD/ HD CAM 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, DVD, BD, SVOD            

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

pridelené: 

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

Slovenskej republiky:  18.11.2021    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná - distribúcia, televízne vysielanie, DVD, BD, SVOD, VOD a všetky alternatívne 

druhy distribúcie                                

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  2 259 173€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 37,8%- ALEF 

FILM & MEDIA, 34,5%- Fulfilm, 13,6%- Česká Televize, 6,4%- RTVS, 2,15%- UNFILM, 1,8%- 

Framehouse, 1,8%- FSS Production, 1,05%- Barrandov Studio, celkový podiel slovenského 

výrobcu: 49,95%         

Meno a priezvisko žiadateľa : Marian Urban        

Dňa : 29.9.2021 
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