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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: 25.11.2021 

Evidenčné číslo: SFUAD03821 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Guerilla Material Pentalog, I. epizóda 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Guerilla Material Pentalog, I. epizóda 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet, réžia: Martin Lang, 

produkcia: Peter Dobiáš, Erik Kliment, Dominika Zelinková, postprodukcia: Viliam Kováč, 

asistent režiséra: Michal Spielmann, kamera: Tomáš Mavrov, asistent kamery: Denis Mavrov, 

zvuk: Emil Smoliga, Pavol Guman, Viliam Radič, Adriana Macovčáková, masky: Cristina Can, 

Daisy Happier, kostýmy: Terézia Kosová, Dagmar Veselovská, Linda Tubler, osvetlenie: Igor Iliť, 

scéna: Lukáš Wűrfl, hudba: Pavol Guman, výprava: Branislav Galla, strih: Viliam Kováč           

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Michal Spielmann, Kristína 

Kanátová, Jakub Jablonský, Ján Janča, Matúš Beniak, Bronislava Kováčiková, Matej Landl, Peter 

Oszlík, Ľubomír Bukový, Jakub Rybárik, Peter Holúbek, Matteo Pregerson, Alfonso & Alle, 

Róbert Nagy, Robert Csóka          

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

b) fyzická  osoba- podnikateľ  

obchodné meno: Ľubomír Bukový, HALECORE Artivist   

identifikačné číslo: 45634220 

miesto podnikania: Pražská 35, Bratislava 811 04 

 



Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel 
 

2 

 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika,   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Pilotný diel hraného mokumentárneho seriálu z prostredia tajných služieb.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, taliansky 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 45 minút 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: Wraptor DCP,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: WAV,   

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:  24.11.2021    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : VOD, TV, filmové festivaly a kiná               

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  70 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100% - Ľubomír 

Bukový HALECORE Artivist    

Meno a priezvisko žiadateľa: Ľubomír Bukový   

Dňa : 17.11.2021  
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