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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: 5.4.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD02518 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: POČESTNÍ POCESTNÍ 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: POČESTNÍ POCESTNÍ   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár, réžia, výtvarné 

návrhy, animácia: Daniela Krajčová, dramaturgia: Renáta Mitášová, hudba: Michal Novinski               

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  

Azim Mohamad Farhadi, Basir Ahmad Ahmadi, Faisal Ahmad Kamali, Michal Novinski 

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Novinski, s.r.o.  

identifikačné číslo: 35925957 

sídlo: Dostojevského rad 13, Bratislava 811 09, Slovenská republika  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika  

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2018 

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film. Film zobrazuje príbeh afgánskeho chlapca Faisala od jeho detstva 

v Afganistane, z ktorého po smrti obidvoch rodičov musel odísť, až po príchod na Slovensko, 

kde sa napriek ťažkostiam rozhodne zostať žiť. Počas dlhého obdobia čakania na azyl 

v táboroch či neskôr hľadania si práce v Bratislave, osamelý chlapec postupne dospieva. Jeho 

príbeh je pozitívnym príkladom utečenca, ktorý napriek predsudkom nestráca otvorenosť 
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k ľuďom a vtip. Postupne si nájde priateľov, ktorí mu pomáhajú splniť si jeho cieľ: mať 

normálny život.        

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský,  

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela:  15 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 4K, 3840 : 2160,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1 stereo,   

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:   15.december 2018     

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, filmové festivaly, televízne vysielanie  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :   

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

NOVINSKI, s.r.o. 

Meno a priezvisko žiadateľa:  Michal Novinski 

Dňa :  26.3.2018  
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