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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: 28.3.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD00722  

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Zpráva o záchraně mrtvého 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Správa o záchrane mŕtveho   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Václav Kadrnka, 

scenár: Václav Kadrnka, Marek Šindelka, Jiří Soukup, kamera: Raphael O´Byrne, hudba: Irena 

Havlová, Vojtěch Havel, strih: Ján Daňhel, zvuk: Václav Flegl, architektka: Jana Bejblová, 

kostýmový výtvarník : Jan Nečas    

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  

Zuzana Mauréry, Vojtěch Dyk, Petr Salavec  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Sirius Films, s.r.o.  

identifikačné číslo: 02091127 

sídlo: Bubenečská 282/8 Dejvice, 160 00 Praha Česká republika  

názov: Silverart, s.r.o. 

identifikačné číslo: 43788131 

sídlo: Tichá 4,  811 02 Bratislava, Slovenská republika  

názov: Česká televize  

identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Na hřebench 2 1132/4 Podolí , 147 00 Praha, Česká republika  
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názov: Rozhlas a televízia Slovenska  

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava , Slovenská republika  

názov: BOCALUPO FILMS  

identifikačné číslo: 50908722700054 

sídlo: 45 Rue dela Mare 75020 Paríž, Francúzsko 

názov: PFX, s.r.o.  

identifikačné číslo: 24258482 

sídlo: Korunní 810/104 Vinohrady , 101 00 Praha, Česká republika   

názov: MICHAEL SAMUELSON LIGHTING PRAGUE, s.r.o. 

identifikačné číslo: 25642171 

sídlo: Výtvarná 1023/4 Ruziňe 161 00 Praha Česká republika 

názov: Sounderground, s.r.o. 

identifikačné číslo: 03576680 

sídlo: Pod Kavalírkou 486/32 Košíře, 150 00 Praha Česká republika  

názov: SYNERGIA FILM, s.r.o. 

identifikačné číslo: 61857131 

sídlo: Konšelská 580/12 Libeň 180 00 Praha Česká republika 

5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika, Francúzsko    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021 

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film - dráma. Otec po silnej mozgovej mŕtvici upadne do kómy. Matka a Syn zrazu stoja 

nad jeho bezvládnym telom. Osoba ktorú milujú, je znenazdajky ďaleko a nikto nevie, či sa 

niekedy vráti späť. Lekári im veľa nádejí nedávajú . Matka a Syn sústredia všetky svoje sily 

a začínajú konať. Pokorne prijímajú diagnózu, ale vzdorujú konečnému verdiktu. U otcovho 

lôžka hľadajú tie správne slová, ktoré by mu povedali. Najprv hovorí k jeho bezvládnemu telu, 
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neskôr pochopí, že musí svoje slová smerovať do oveľa väčšej diaľky. Snaha vrátiť Otca späť 

do života ich núti k tomu, aby prekonali strach a prijali akt vzkriesenia.             

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český,  

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela:  90 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9 s maskou 1:1 a 16:9,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: 2D DCP, 

d) druhy distribučných nosičov: DCP,DVD                        

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

pridelené:    

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

Slovenskej republiky:   24.3.2022     

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízne vysielanie, DVD, blu-ray, internet (VOD)  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  890 500€ 

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 78,83% - 

Sirius Films, 21,17%- Silverart, s.r.o. –Slovenská republika   

Meno a priezvisko žiadateľa : Katarína Krnáčová  

Dňa : 11.3.2022  
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