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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: 4.10.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD04118 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Čertí brko 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Čertovské pero   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Tomáš Hodan, Robert 

Geisler, Marek Najbrt, Marek Doubrava, Viktor Ekrt, dramaturgia: Marcela Pittermanová, 

Jaroslav Sedláček, Laura Siváková- Paššová, Magdaléna Glasnerová, kamera: Martin Žiaran, 

výtvarník: Róbert Smolík, architekt: Henrich Boráros, kostýmová výtvarníčka: Andrea Králová, 

umelecký maskér: Zdeněk Klika, zvuk: Jiří Melicher        

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Ondřej Vetchý, Jan Budař, 

Marián Geišberg, Jan Cina, Judit Bárdos, Lukáš Latinák, Daniel Fischer, Tomáš Jeřábek, Jan 

Maryško, Václav Kopta, Jakub Žáček  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: TRIGON PRODUCTION, s.r.o. 

identifikačné číslo: 35699507 

sídlo: Hríbová 9, 821 05 Bratislava 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska  

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava   

názov: PUNK FILM, s.r.o.  

identifikačné číslo: 27106993 
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sídlo: Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 , Česká republika       

5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2018                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film- rozprávka. Čertovské pero je klasická filmová rozprávka o spravodlivých čertoch, 

krásnej krčmárke, leňochovi, ktorý chce rýchlo zbohatnúť, o úplatných radných a mladom 

čertovi, ktorý všetkých nakoniec zachráni a zaslúži si lásku svojej vyvolenej. Príbeh o tom, že 

kto chce rušiť peklo, nemyslí to s ľuďmi dobre, a že raj si musí zaslúžiť každý sám. Žáner 

tradičnej rozprávky je primárne určený deťom do 15 rokov. Je však tiež atraktívny aj pre všetky 

ostatné vekové kategórie: teenageri, rodičia, starí rodičia. Cieľom je vytvoriť filmový zážitok 

pre celú rodinu.   

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, český 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 90 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 4K digitálna kamera s filmovými optikami 1:1,85,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: kinoverzia 5.1 dolby, TV verzia 2.0 stereo,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: 4K HDD, 

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:  29.11.2018    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, televízne vysielanie                   
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  2 268 216€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 20,21% -

Slovenská republika, Trign Production, RTVS), 79,79%- Česká republika (Punk Film, ČT)  

Meno a priezvisko žiadateľa : prof. Patrik Pašš 

Dňa: 1.10.2018         
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