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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: 21.3.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD02218 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: PIVNICA    

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: PIVNICA  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Igor Voloshin, 

kamera: Martin Žiaran                 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Jean Marc Barr, Oľga 

Simonova, Dalibor Štofan, Milan Ondrík, Simoneta Hladká, Aurélia Fritzová  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Furia Film, s.r.o.  

identifikačné číslo: 36681971 

sídlo: Ferienčíkova 1 Bratislava 811 08  

názov: GATE Film production   

identifikačné číslo: 1127746341150 

sídlo: ap. III, 7 – 21 Fridrich Engels street, Moskva, Ruská federácia    

názov: 8Heads production, s.r.o.  

identifikačné číslo: 29025346 

sídlo: Bílkova 868/10 Praha1, 110 00, Česká republika     

názov: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)  

identifikačné číslo: 47232480 
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sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika, Ruská federácia       

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2018 

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný  film – dráma. Manželský pár, zmietajúci sa v problémoch odcudzenia, samoty 

nepochopenia sa ocitne v najťažšej životnej situácii- jediná dcéra je nezvestná. Počas hľadania 

a policajného pátrania sa ich vzťah pomaly začne meniť a napriek tragickým okolnostiam si 

paradoxne k sebe nachádzajú cestu.                   

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela:  114 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 2,39:1, color,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: dolby digital   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d) druhy distribučných nosičov:                           

10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené:    

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

Slovenskej republiky:   6.9.2018     

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 :  1 579 671€ 

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 12,5% -RTVS, 

11,14%- 8Heads production, 31,64%- GATE Film production, 44,72%- Furia Film, celkový podiel 

slovenského výrobcu: 57,22%    

Meno a priezvisko žiadateľa : Mgr. Lívia Filusová  

Dňa : 20.3.2018  
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