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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: 30.11.2020 

Evidenčné číslo: SFUAD04320 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Muž, ktorý kladie otázky  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Muž, ktorý kladie otázky   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet, réžia: Tomáš 

Šrámek, scenár: Tomáš Šrámek, zvuk: Wiliam Bernal, kamera: Krisztián Olári       

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Patrik Minár, Jakub Lužina, 

Miroslava Brňáková, Peter Zavadil, Zuzana Chudejová, Ján Lehotský        

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Filmová a televízna fakulta  

identifikačné číslo: 00397431 

sídlo: Svoradova 2 Bratislava 813 01 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film – absurdná dráma. Milan Je štyridsiatnik, ktorý sa nevie pohnúť z miesta. Ťažko 

povedať, či ide o lenivosť, submisívnu schopnosť trpieť alebo strach zo zmeny. Po 10 rokoch 

v brandži, v ktorej by žiadny bežný smrteľník neprežil bez utrpenia na zdravom rozume, sa mu 

začínajú diať zvláštne veci, ktoré mu konečne napovedajú, že niečo asi robí zle.                          
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 19 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1:2,39,  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digital,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, HDD            

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

pridelené:                           

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

Slovenskej republiky:  13.11.2021-15.11.2020    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : Televízne vysielanie, filmové festivaly a prehliadky     

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  800€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

Meno a priezvisko žiadateľa : prof. Darina Smržová, dekanka VŠMU FTF        

Dňa : 11.11.2020 
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