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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: 10.10.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD04519 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: CESTA DO NEMOŽNA 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: CESTA DO NEMOŽNA   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Noro Držiak, scenár: 

Michal Baláž, Michael Kaboš, Noro Držiak, hudobný skladateľ: Vladimír Martinka, strih: Michal 

Kondrla, dramaturgia: Jozef Albrecht, Jakub Tabery, Ondrej Starinský, kamera: Michael Kaboš, 

zvuk: Peter Povrazník, mix zvuku: Bohumil Martinák, vedúci postprodukcie: Milan Ondruch, 

masky: Lucie Lišková, Lukáš Král, Natália Čapská, scénografia: Jana Boháčková, kreatívny 

producent ČT: Lenka Poláková, kreatívny producent RTVS: Alexandra Gunišová, koproducenti: 

Marek Ťapák, Tibor Búza, vedúci výroby: Soňa Komová, Jana Urbášková, Eva Pavlíčková, 

producent: Michael Kaboš, Svatava Maria Kabošová     

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Tomáš Mischura, Petr 

Vančík, Jana Stryková, Judit Bárdos, Kristína Svarinská, Marek Ťapák, Jan Vondráček, Arnošt 

Goldflam, Michal Dalecký, Ján Sedal, Václav Neužil, Jana Oľhová, Daniel Žulčák, Ján Greššo, 

Jakub Tabery, Daniela Alfonzová a ďalší       

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: MEDIA FILM, s.r.o. 

identifikačné číslo: 35958863 

sídlo: Staré grunty 3633/214B, Bratislava 841 04   

názov: Kabos Film & Media (CZ) 
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identifikačné číslo: 60724960 

sídlo: U zeleného ptáka 1145/12 Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika   

názov: Tobogang, s.r.o. 

identifikačné číslo: 35868082 

sídlo: Ružinovská 3 Bratislava 821 02  

názov: Rozhlas a televízia Slovenska 

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 

názov: Česká televize (CZ) 

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Na hřebench II 1132/4 Praha – Podolí 147 00, Česká republika 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Mokumentárny film. Milan Rastislav Štefánik bol predobrazom moderného Indianu Jonesa. 

Bol prvý Slovák, ktorý podnikol cestu okolo sveta, viac ráz zdolal Mont Blanc, prežil zostrelenie 

lietadla počas prvej svetovej vojny, bol intelektuál, národný hrdina aj milovník žien a bonviván. 

V prvom slovenskom celovečernom trikovom filme budeme sledovať jeho cestu, odhodlanie 

a vytrvalosť ísť za svojimi snami a cieľmi napriek všetkým prekážkam. Spoznáva cudzie kraje, 

užíva si bohémsky život v Paríži, zaujíma sa o astronómiu, nafotí prvý československý akt na 

Tahiti, býva často chorý, napriek tomu sa stane pilotom, bojuje proti Rakúsko-Uhorsku, stojí 

pri zrode prvej demokratickej Československej republiky a na konci stretáva svoju životnú 

lásku. Cesta do nemožna sa odohráva podľa skutočných udalostí a naprieč kontinentmi, na 

hranách dobrodružného, životopisného a romantického filmu pre rodiny, do ktorého 

presiakne groteska aj thriller. 
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 90 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2K,  

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digitálny,   

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:  26.10.2019    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia       

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  726 525€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 36% - MEDIA 

FILM, 25%- RTVS, 29%-Kabos Film & Media, 7,5%- Česká televize, 2,5%- Toboganag, celkový 

podiel slovenského výrobcu: 63,5%     

Meno a priezvisko žiadateľa : Ladislav Kaboš 

Dňa: 9.10.2019        
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