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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: 15.10.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD04318 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Niečo naviac 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Niečo naviac   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Palo Kadlečík, Martin Šenc   

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: KADMEDIA, s.r.o. 

identifikačné číslo: 44112840 

sídlo: Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01     

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2018                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Sociálny dokument. Trinásťročná Dorotka nacvičuje divadlo, chce byť herečkou. Od iných sa 

líši tým, že má Downov syndróm. Rodičia odmietli možnosť zbaviť sa jej. Príbeh zobrazuje 

unikátne situácie, v ktorých sa autenticky odkrýva život mladého človeka s Downovým 

syndrómom. Film búra mýty a predsudky o tomto syndróme a podáva svedectvo o tom, že títo 

ľudia majú skutočne niečo naviac. Napomáha divákovi pochopiť, že ľudia s touto diagnózou 

dokážu byť prínosom tak pre svoju rodinu, ako aj pre spoločnosť.                 
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 67 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2,35:1,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1 Dolby,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d)druhy distribučných nosičov: DVD, 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.september 2018    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná, televízia, DVD 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  33 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

KADMEDIA, s.r.o. 

Meno a priezvisko žiadateľa : Pavol Kadlečík 

Dňa: 9.5.2018        
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