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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: 4.4.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD02418 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Social aspects for Uganda   

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Sociální aspekty Ugandy   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: nIng. Libor Špimr, Dr. 

Monika Nová- CZ                 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Ing. Libor Špimr SILVA -FORST  

identifikačné číslo: 32599439 

sídlo: Aloisa Lutonského 718/15 Liptovský Mikuláš 031 01  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika,    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2017 

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film. Dokument reflektuje súčasnú situáciu na juhu Ugandy v dedinskom 

prostredí. Ukazuje tradičné prostredie, život, sociálne aspekty a tradičné vzhliadnutie na 

liečbu šamanov. Dokument sa opiera o niekoľkoročnú prax autorky scenára Moniky Novej 

z Afrického prostredia. Profesionálne kamerové zábery pána Libora Špimra vyzdvihujú 

súčasnú realitu. Dokument otvára mnohé otázky a inšpiruje ďalej k diskusii v kontexte 

súčasnosti a tradičného života.                 
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český, anglický - dabing   

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela:  40 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: DVD, Digital mp3    

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: DVD 

d) druhy distribučných nosičov: 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:   apríl 2018     

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : verejná prezentácia, DVD 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  5 000€ 

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100% -Ing. Libor 

Špimr   

Meno a priezvisko žiadateľa : Ing. Libor Špimr  

Dňa : 3.4.2018  
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