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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: 21.8.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD03418 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: VÁLEK  

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: VÁLEK    

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Patrik Lančarič, 

námet: Maroš Šlapeta, Patrik Lančarič, scenár: Patrik Lančarič, Peter Pavlac, Maroš Šlapeta, 

dramaturgia: Peter Pavlac, Maroš Šlapeta, zvuk: Ján Ravasz, Martin Merc, hudba: Vladislav 

Šarišský, strih: Maroš Šlapeta, hlavná kamera: Peter Kelíšek, komentár: Peter Sklár, recitácia: 

Daniel Heriban, kameramani: Mário Kičák, Laco Jánošťák, Štefan Bučka, záznam zvuku: Peter 

Mazáček, Ján Ravasz, Martin Némethy, Ľubo Kopecký, preklad: Miroslava Brezovská, 

šéfdramaturg RTVS: Alexandra Gunišová Ševčíková, Ondrej Starinský, producent: Peter 

Kelíšek, koproducenti: Tibor Búza, Peter Dubecký, Maroš Šlapeta, Ján Ravasz  

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Miroslav Válek, Miroslava 

Vallová, Katarína Válková, Andrej Válek, Barbora Vallová, Matúš Vallo, Stanislav Vallo, 

Miroslav Cipár, Peter Colotka, Ján Buzássy, Jozef Bžoch, Libor Duchoslav, Ľubomír Feldek, 

Eduard Grečner, Milan Hamada, Pavol Hammel, Miroslav Kusý, Milan Lasica, Daniel Pastirčák, 

Viliam Plevza, Roman Polák, Ján Štrasser, Anton Sloboda, Vladimír Strnisko, Martim m. 

Šimečka, Ivan Štrpka, Marián Varga, Pavel Vilikovský        

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: BEETLE, s.r.o. 

identifikačné číslo: 36737780 

sídlo: Topoľová 3, Marianka 900 33 
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názov: Punkchart films , s.r.o. 

identifikačné číslo: 45282528 

sídlo: Špitálska 20 Bratislava 811 08   

názov: Slovenský filmový ústav 

identifikačné číslo: 891444 

sídlo: Grösslingová 32 Bratislava 811 08 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) 

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2018                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film. Básnik a politik Miroslav Válek (1927- 1991) bol výraznou osobnosťou, 

ktorá v uplynulom storočí natoľko poznamenala slovenskú kultúru, že nevyrovnať sa s ňou by 

znamenalo ponechať bez reflexie jej nezanedbateľnú časť. Dodnes je považovaný za jednu 

z najrozporuplnejších postáv slovenského kultúrneho a spoločenského prostredia, spojenú 

s mnohými legendami a kontroverziami. Tvorcovia filmu sa snažia pátrať po koreňoch týchto 

kontroverzií. Významnú, priam determinujúcu úlohu v jeho životnom príbehu zohrala doba, 

ktorá poznamenala vývoj celej našej krajiny a osudy všetkých jej obyvateľov. Film je 

zodpovedným a objektívnym príspevkom k reflexii Válkovej osobnosti. Základným 

východiskom filmu je Válkov vnútorný rozpor. Rozpor medzi Válkom básnikom a Válkom 

politikom. Rozpor medzi intímnym a verejným a naopak.  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský jazyk 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 131 minút  
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9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9,    

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: digitálny,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: HD, 

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:  3.máj 2018    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia   

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela : 100 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 23% -RTVS, 20%- 

Slovenský filmový ústav, 20%- Punchart films, 10%- štúdio sedmička, 10%- BEETLE  

Meno a priezvisko žiadateľa: Peter Kelíšek    

Dňa: 19.8.2018        
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