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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: 15.10.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD04719 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Kto je ďalší? 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Kto je ďalší? 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet, scenár,produkcia, 

réžia: Miro Drobný, kamera: Richard Žolko, strih: Miroslav Grebel, Dominik Reisel, hudba: 

Šimon Tomáš, dramaturgia: Alois Ditrich, zvuk: Pavel Dvořák, masky: Andrea Štrbová, 

kostýmy: Veronika Vartíková       

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Brian Caspe, Anita 

Sonnberger, Alessia Capparelli, Peter Brajerčík, Stanislav Staško, Vitaliy Raskalov, Vadim 

Makarov, Angela Nikolau, Ivan Beňko, Jaroslav Konečný, Tomáš Kováč, Petra Lukáčová, Dárius 

Ondria, Richard Rikkon, Michal Kalmann, Jana Hrušovská, Katrin Virágová, Dominika 

Bednárová, Terézia Čikošová, Ema Komorovská, Alexandra Lukáčová, Kristína miklovičová, 

Martina Obšitríková, Sára Polyáková, Bianka Šutičová, Michaela Trokanová, Pavlína Vachová, 

Ľubomír Lejlo Muldara Janovíček, Margita Klecová, Iveta Viskupová, Andrea Strbová, Veronika 

Vartíková, Nina Benková, Ján Vasilienka, Ján Fáber, Martin Šerík, Marek Šarvaic, Martin 

Čuntala, Tomáš Valko, Matej Jurášek, Mário Simonides, Peter Kompaník, František Kučma, 

Jana Šantavá, Tereza Grűbelová, Martin Kubačák, Standa Macháček, Stephen Weeks   

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Európsky inštitút , s.r.o.   

identifikačné číslo: 42412349 

sídlo: Zámocká 18  Bratislava 811 01  
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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. Film inšpirovaný skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady. Internet 

hlavných hrdinov priviedol až na hranicu života a smrti. Stať sa to môže každému! Kto je ďalší?           

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 90 min  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: cinemascope ,  

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: 22.8.2019  

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  300 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100% -Európsky 

inštitút, s.r.o.   

Meno a priezvisko žiadateľa : Miro Drobný            

Dňa : 3.9.2019 
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