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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: 22.4.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD00922 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Stínohra 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Tieňohra   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Peter Bebjak, scenár: 

Vendula Bradáčová, kamera: Martin Žiaran, hudba: Juraj Dobrakov, architekt: Marian 

Kuchařová, kostýmy: Jarmila Dunděrová, strih: Marek Kráľovský, masky: Lenka Nosková   

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Milan Ondrík, Hynek 

Čermák, Leona Skleničková, Vladimír Javorský, Ján Jankovský, Kristína Frejová, Dominika 

Morávková Zeleníková, Daniel Szelezsan, Ladislav Hampl, Marek Pospíchal, Miroslav Kumhala, 

Zdenek Žlůva, Martina Lesová, Jakub Albrecht, Jiří Roskot, Valentín Toráč, Roman Koubek, 

Nataša Gáčová    

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: D.N.A., s.r.o. 

identifikačné číslo: 35814209 

sídlo: Šancová 3563/100 Bratislava 831 04 

názov: Hangar Films, s.r.o. 

identifikačné číslo: 24286117 

sídlo: Božanovská 2535/32b Praha 193 00, Česká republika        
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5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Hlavným hrdinom príbehu je Jan Kavka (Milan Ondrík). Štyridsaťročný záchranár 

z malého mesta práve opustil manželku Evu (Dominika Morávková –Zeleníková). V okamihu 

rozchodu sa Eva stane tragickou obeťou zločinu. Z Jána je vdovec, ktorý žije s vedomím, že 

ženinu smrť nepriamo zavinil a neprišiel jej na pomoc. Útočisko pred neodbytným pocitom 

viny nachádza vďaka kamarátovi Michalovi (Hynek Čermák) v miestnom boxerskom klube. 

Spriatelí sa s Michalovou zverenkyňou Gretou (Leona Skleničková), ktorej telocvičňa nahrádza 

nepoznanú rodinu. Vyšetrovateľ Dvořák (Vladimír Javorský), ktorý má prípad smrti Evy 

Kavkovej na starosti , naráža na množstvo podivných okolností. Ukazuje sa, že páchateľ, feťák 

RobertStránský (Ján Jankovský) je informátorom pod ochranou vyšetrovateľky z protidrogovej 

centrály Mudrovej (Kristína Frejová). Jan chce veriť v spravodlivosť aj v to, že sa dokáže 

s pomocou svojich priateľov vrátiť do všedného života. Ale obava z toho že by vrah nakoniec 

mohol uniknúť trestu, ho privedie k rozhodnutiu vydať sa na vlastnú cestu odplaty za 

nečakaných okolností a s neistým výsledkom. Nájde okrem pomsty aj stále nenájdené 

odpustenie sebe samému?    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: český    

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 103 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 1,85:1,   

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 44,1 khz, reprodukcia: 5.1 a stereo,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: Harddisk, 

d) druhy distribučných nosičov: 4K DCP, web a TV master full HD MXF/MOV           
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10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené:                        

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

Slovenskej republiky:  7.4.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, televízne vysielanie, VOD, Blu-ray, DVD 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  900 357€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 23% -D.N.A., 

s.r.o., 77%-Hangar Films, celkový podiel slovenského výrobcu 23%   

Meno a priezvisko žiadateľa : Rastislav Šesták 

Dňa: 22.4.2022        
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