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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: 29.9.2020 

Evidenčné číslo: SFUAD02020 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: STAŘÍCI 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: STAŘÍCI   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Martin Dušek, Ondrej 

Provazník, Lukáš Milota, Matouš Hejl, Miroslav Srnka   

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Jiří Schmitzer, Ladislav 

Mrkvička, Dušan Kaprálik, Michal Suchánek, Přemysl Bureš, Karel Jirák, Marika Procházková, 

Pavel Batěk, Milena Steinmasslová, Jana Vlčková, Václav Flegl, Petr Stuchlík, Antonín Šilar  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: SENTIMENTALFILM, s.r.o. 

identifikačné číslo: 44473222 

sídlo: Špitálska 20 Bratislava   

názov: endorfilm, s.r.o. 

identifikačné číslo: 27187918 

sídlo: Praha 4 Přímětická 1187/4, 140 00, Česká republika  

názov: Česká televize 

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory 140 70 Praha 4 , Česká republika  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. „S pravdou si nikto zadok vytierať nebude“ vraví Vlastimil Reiner, imobilný 90-

ročný armádny dôstojníka na dôchodku, keď mu jeho priateľ Tonda pomáha s osobnou 

hygienou. Títo dvaja starci sa chystajú na poslednú misiu svojho života- nájsť a zabiť bývalého 

komunistického prokurátora, ktorý kedysi posielal elitu národa na smrť.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český, slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 92 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 16:9, 2K,  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: stereo,   

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:  10.9.2019    

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 :  1 181 211€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 20% - 

sentimentalfilm, 80%- endorfilm, Česká televize     

Meno a priezvisko žiadateľa : Ivan Ostrochovský        
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