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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: 9.10.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD04319 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: EPIC 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: MALÁ RÍŠA   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet: Lucia Ditte, 

Michaela Sabo, režisér: Peter Magát, kameraman: Juraj Chlpík, výtvarník, architekt: Juraj 

Fábry, strihač: Anton Fabián       

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Alicia Agneson, Lachan 

Nieboer, Brian Caspe, Klara Mucci, Abigail Rice, Mark Fleischmann, Amy Loughton, Mark 

Parsons, Lucka Hurajová, Jan Jakculiak, Kristína Kanátová, Juraj Hrcka, Katarína Šafařiková, 

Marián Labuda, David Hartl, Ondrej Kaprálik, Gregor Hološka, Lucia Vráblicová, Atila Vegh, 

Juraj Vanovčan       

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Film Frame, s.r.o. 

identifikačné číslo: 35969598 

sídlo: Černyševského 10, Bratislava 851 01   

názov: BLUE FACES, s.r.o. 

identifikačné číslo: 45354642 

sídlo: Hviezdoslavova 53 Ladce 018 63  
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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. Romantická dobová dráma. Mladá Eva pracuje v továrni arogantného zbohatlíka 

Bara, aby sa uživila, kým sa jej manžel vráti z vojny. Ten jedného dňa dezertuje a vracia sa 

domov s nádejou, že všetko bude tak, ako predtým. Do dediny však nečakane prichádza Cat, 

ktorá pozná jeho minulosť a pre vlastné prežitie je schopná urobiť skutočne všetko.    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: anglický 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 108minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2048 x 857 (2,39) 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:  21.11.2019    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia       
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  975 700€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 96% - Film 

Frame, 4%- BLUE FACES      

Meno a priezvisko žiadateľa :  Zuzana Chadimová 

Dňa: 8.10.2019        
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