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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: 25.11.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD01721 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Raj na zemi 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Raj na zemi  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár: Marek Leščák, 

scenár, réžia: Jaro Vojtek, hudba:Michal Nejtek 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Andrej Bán      

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: MPhilms, s.r.o.  

identifikačné číslo: 45354731 

sídlo: Horná 5  Bratislava 831 52 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska -RTVS  

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika,     

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film, zachytávajúci profesionálny aj súkromný osud slovenského novinára, 

reportéra a fotografa Andreja Bána. Režisér Jaro Vojtek sníma prostredníctvom intímnych 
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rozhovorov a počas spoločných putovaní po svete osobný Andrejov príbeh, jeho zápas so 

samotou a psychickými problémami, či snahu nadviazať dlhodobý a funkčný vzťah, po ktorom 

túži. Paralelne film zaznamenáva tragické a komplikované príbehy súčasného sveta vo 

vojnových a krízových oblastiach, či utečeneckých táboroch. Raja na zemi je topografiou 

tragických zápasov človeka a sveta, kontinuálnou terapiou bez konca. 

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenčina, angličtina, arabčina, 

albánčina, srbčina, gruzínčina, ruština    

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 78 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: HD, Flat, 25 fps,  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1, 2.0,  

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:  marec 2020  

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino- distribúcia , premiéra na medzinárodnom filmovom festivale Febiofest 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  140 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 85,71% -

MPhilms, s.r.o., 14,29%- RTVS     

Meno a priezvisko žiadateľa : Mátyás Prikler, MPhilms, s.r.o.  

Dňa : 25.11.2019  
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