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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: 15.11.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD06518 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Doktor Martin: Záhada v Beskydech 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Doktor Martin: Záhada v Beskydách  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár: Tomáš Kočinský, 

kamera: Miroslav Holman, réžia: Petr Zahrádka 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Miroslav Donutil, Robert 

Mikluš, Jitka Čvančarová, Jitka Štěpánková, Tomáš Jeřábek, Elizaveta Maximová, Jiří Bartoška, 

Marek Taclík, Marek Geišberg a ďalší   

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Bionaut, s.r.o.    

identifikačné číslo: 61248037 

sídlo: Dělnická 47, 170 00 Praha, Česká republika 

názov: Raketa, s.r.o.    

identifikačné číslo: 50971883 

sídlo: Grösslingová 63, 811 09 Bratislava  
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5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2018                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film. Seriálový doktor Martin bude vo filme riešiť doposiaľ nepoznané záhady osobného 

života aj detektívnu otázku. Jedného dňa musí totiž zvládnuť: postarať sa jeden deň sám 

o svoje malé dieťa, vyžehliť si svoje tradičné nedorozumenia s partnerkou Lidou a zároveň 

prísť na koreň záhade, ktorej stopy vedú hlboko do minulosti. O dávnom tajomstve 

beskydských lesov dnes už vie len málokto a na povrch sa dostane nálezom podivuhodne 

malej kostry. To samo o sebe vnesie do mestečka v horách rozruch. Ešte väčšie pozdvihnutie 

však vyvolá skutočnosť, že do riešenia sa vrhnú strážmajster Topinka a doktor Martin. 

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 90 minút    

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9 2D DCP,   

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d) druhy distribučných nosičov:  

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

pridelené:  

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

Slovenskej republiky:  6.12.2018    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kino, televízia  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela : 747 853€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 80% -Bionaut, 

s.r.o. (ČR), 20%- Raketa, s.r.o., celkový podiel slovenského výrobcu: 20%  

Meno a priezvisko žiadateľa : Zuzana Mistríková 

Dňa: 13.11.2018        
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