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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: 25.6.2020 

Evidenčné číslo: SFUAD00920 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Zlatá zem 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Zlatá zem   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet: Peter Sabo, Dominik 

Jursa, scenár a réžia: Dominik Jursa, strih: Lucia Kopačková, hudba: Martin Barabáš, 

dramaturgia: Ingrid Mayerová, Vlasta Ruppeldtová      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Roland Noga, Vladimír Ferko, 

Stanislav Tomko, Stanislav Benada, Marianna Varianová, Juraj Lukáč, Jarka Polčová, Katarína 

Polčová, Viliam Batuš, Ľubo Leško, Slavomír Senk, Terezka Nogová, Laura Tomková, Bernd 

Damish, Fred Roland, Daniel Hübner, Ján Gombita, Miroslav Gombita, Ladislav Andrejco, Anna 

Zemanová, Pavol Varjan, Anna Morozová, členovia Speváckeho zboru Ruská Poruba       

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: HITCHHIKER Cinema, s.r.o. 

identifikačné číslo: 46540474 

sídlo: Konventná 2 Bratislava 811 03   

názov: Rozhlas a televízia Slovenska 

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 

názov: FLEISCHER Production, s.r.o. 

identifikačné číslo: 47680091 
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sídlo: Eisnerova 6139/40 Bratislava 841 07 

názov: Vysoká škola múzických umení 

identifikačné číslo: 00397431 

sídlo: Exnárova 31 Bratislava 821 04  

 5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2020                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film. Dokumentárny debut Dominika Jursu o zápase troch malých obcí na 

východe Slovenska s americkou ropnou spoločnosťou.      

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 64 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: HD,  

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:  25.6.2020    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, televízne vysielanie, VOD      
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  118 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 33% - 

HITCHHIKER Cinema, 32%- FLEISCHER Production, 19%- RTVS, 16%- VŠMU    

Meno a priezvisko žiadateľa : Barbara Janišová Feglová 

Dňa: 25.6.2020        
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