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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: 16.7.2020 

Evidenčné číslo: SFUAD01220 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Meky 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Meky   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár: Jan Vedral, Šimon 

Šafránek, réžia: Šimon Šafránek, kamera: Martin Žiaran, zvuk: Richard Műller, zvuk:Kateřina 

Černá, produkcia: Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská   

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Miro Žbirka, Kateřina 

Žbirková, Linda Žbirková, David Žbirka, Laco Lučenič, Kamil Peteraj, Ján Lehotký, Marika 

Gombitová, Dušan Hájek, Denisa Vrbická Žbirková, Peter Horák, Ján Ponocný, Rob Cass, Blair 

Cunnigham, Hamish Stewart, Robbie Mcintosh, Dean Ross, Vera Russwurm, Milan Skotálek- 

Parketa, Martha, Jan Horáček, Kryštof Mašek, Tomáš Jochmann, Almemla, Charlie& Falco   

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: PubRes, s.r.o. 

identifikačné číslo: 31345824 

sídlo: Grösslingova 63, 811 09 Bratislava     

názov: Negativ, s.r.o. 

identifikačné číslo: 6577201 

sídlo: Ostrovní 30 Praha 110 00 , Česká republika  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2020                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Unikátny dokumentárny portét Mekyho Žbirku- večného gentlemana a skvelého spoločníka, 

ktorý miluje Beatles a z ktorého sála dobrá nálada. Jeho život je pritom plný nečakaných 

peripetii a rozhodnutí, ktoré často znamenali opustiť všetko, čo dovtedy mal. Film Meky je 

o naprostej oddanosti hudbe, o viere vo vlastnú cestu, ktorá často viedla inakade, ako mu 

všetci doporučovali. O tom ako sa dajú s eleganciou prekonať veľké spoločenské revolúcie i  

životné zvraty.           

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, český, anglický 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 80 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 16:9,   

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:  16.7.2020    

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 :  158 300€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 50% - PubRes, 

s.r.o., 50%- Negativ, s.r.o.     

Meno a priezvisko žiadateľa : Zuzana Mistríková 

Dňa: 11.6.2020 
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