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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: 24.6.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD01422 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Tvojazem 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Tvojazem   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Peter Budinský, 

scenár: Katarzyna Gondek, Peter Budinský, Barbora Budinská, Patrik Pašš ml., Phil Parker, 

dramaturgia: Kristína Májová, producent: BFILM(SK)- Peter Badač, plutoon (SK)- Barbora 

Budinská, koproducenti: Stacka(BE)- Jan Hameeuw, BFILM.cz(CZ), RTVS(SK), výtvarné návrhy: 

Marteen Hermans, strih: Jan Hameeuw, zvuk: Jan Paul, hudba: Martin Hasák    

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Erik Koníček, Gréta 

Luprichová, Juraj Kemka, Helena Krajčiová, Jozef Vajda      

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: BFILM, s.r.o.    

identifikačné číslo: 45655839 

sídlo: Vajnorská 18, 831 04 Bratislava 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska     

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava 

názov: plutoon, s.r.o.    

identifikačné číslo: 47412241 
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sídlo: Račianska 88B, 831 02 Bratislava 

názov: STACKA BVBA    

identifikačné číslo: BE0539.829.348 

sídlo: Gentsesteenweg 265, 1081 Koekelberg, Belgicko 

názov: BFILM.cz, s.r.o.    

identifikačné číslo: 05931258 

sídlo: Koněvova 1715/128, 130 00 Praha 3, Česká Republika 

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

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Tvojazem je dlhometrážny animovaný film pre deti a debutom režiséra Petra Budinského. 

Ďaleko za hranicami šedivých stereotypov je ukrytý čarovný svet Tvojazem, kde sa krkavce 

správajú ako ľudia, žeriavy chodia ako roboty a železný stroj chce ovládnuť svet. Riki musí 

vstúpiť do tohto sveta, aby našiel pravdu a zachránil Tvojazem- svoj vlastný svet.   

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský jazyk, anglický jazyk 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 83 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2,39:1,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 7.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP,                      
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10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené: 0000-0004-F76C-0000-A-0000-0000-7   

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

Slovenskej republiky:  26.5.2022   

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízne vysielanie, VOD  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  3 854 008€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 33,41% -Stacka, 

32,74%- BFILM.cz, 27,99%- BFILM, 3,60%- RTVS, 2,26%- Plutoon, celkový podiel slovenského 

výrobcu: 33,85%  

Meno a priezvisko žiadateľa : Peter Badač  

Dňa: 24.6.2022        
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