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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: 4.3.2020 

Evidenčné číslo: SFUAD00720 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: V SÍTI 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: V SIETI  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár a réžia: Barbora 

Chalupová, Vít Klusák, hudba: Jonatán Pastirčák   

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Sabina Dlouhá, Anežka 

Pithartová, Tereza Těžká       

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Peter Kerekes, s.r.o. 

identifikačné číslo: 35932368 

sídlo: Vištuk 277, 900 85   

názov: Hypermarket Film, s.r.o. 

identifikačné číslo: 27062171 

sídlo: Křemencova 178/10, 110 00 Praha 1, Česká republika 

názov: Česká televize 

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Na hřebenech II 1132/4 Praha-Podolí, 147 00, Česká republika   

názov: Rozhlas a televízia Slovenska 

identifikačné číslo: 47232480 
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sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

 5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film. Tri dospelé herečky / Tereza Ťežká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá/ 

s detskými črtami dostávajú prostredníctvom falošných profilov na sociálnych sieťach za úlohu 

predstierať, že majú dvanásť rokov. Vo verných kópiách detských izieb, postavených vo 

filmových ateliéroch, chatujú a skypujú s mužmi všetkých vekových kategórii, ktorí ich na 

internete vyhľadali a oslovili. Veľká väčšina z mužov požaduje sex prostredníctvom 

videohovoru, okamžite po založení profilov muži reagujú, posielajú fotografie svojich 

prirodzení, odkazy na porno, alebo sa dievčatá pokúšajú vydierať. V SIETI hovorí o strhujúcej 

dráme troch hrdiniek alias „dvanásťročných dievčat“ od castingu až po náročné osobné 

stretnutia, kedy sa s predátormi vidia tvárou v tvár pod dohľadom ochranky a šiestich skrytých 

kamier a mikrofónov. Taktiky predátorov sa postupne obracajú proti svojim strojcom 

a z lovcov sa stávajú lovení. Film je určený pre kino-distribúciu a televízne vysielanie.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 100 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1:1,66  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: discrete multichannel (5.1),   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP              
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10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené:                           

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

Slovenskej republiky:  4.3.2020    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, televízne vysielanie 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  365 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 56,8% - 

Hipermarket Film, 23,08%- Česká televize, 6,97%- RTVS, 13,15%- Peter Kerekes    

Meno a priezvisko žiadateľa : Peter Kerekes 

Dňa: 2.3.2020        
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