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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: 20.9.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD02722 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Obeť 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Obeť 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia, scenár: Michal Blaško, 

scenár: Jakub Medvecký            

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Vita Smachelyuk, Gleb 

Kuchuk, Alena Mihulová, Claudia Dudová, Gabriela Míčová, Inna Zhulina, Igor Chmela, Viktor 

Zavadil          

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: nutprodukcia, s.r.o.    

identifikačné číslo: 48281239 

sídlo: Lazaretská 13, 811 08 Bratislava  

názov: nutprodukce s.r.o.     

identifikačné číslo: 28959191 

sídlo: Na struze 7, Praha 1, Česká republika  

názov: ELECTRIC SHEEP GmbH     

identifikačné číslo: HRB 198287 B 

sídlo: Schlesische Strasse 20, Berlin, Nemecko  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika, Nemecko     

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright): 2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Arthousová dráma. Irina, slobodná matka z Ukrajiny, žije so svojím synom v malom meste 

v Českej republike. Keď chlapca brutálne napadnú, celé mesto sa solidárne postaví na Irininu 

stranu a jednohlasne odsúdi rómskych páchateľov, ktorí sú údajne za útok zodpovedný. Keď 

sa Irinin syn v nemocnici konečne preberie, hranica medzi pravdou a lžou sa rýchlo začne 

stierať. Irina sa dostáva do hlbokej osobnej krízy. OBEŤ je príbehom matky, ktorá sa domáha 

spravodlivosti v rasistickej spoločnosti. Film diváka zavedie do emočného sveta silnej ženskej 

hrdinky, ktorá sa pokúša zachovať si vlastnú tvár navzdory stereotypom, ktorým musí čeliť. 

Pôsobivá arthousová dráma plná napätia aj autenticity.                             

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 91 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2K 16:9,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, MP4             

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

pridelené: 0000-0005-5E52-0000-7-0000-0000-G  

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

Slovenskej republiky:  15.9.2022  

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná-distribúcia  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 478 203€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 36,93% -

Slovenská republika, 41,84%- Česká republika, 21,22%- Nemecko, celkový podiel slovenského 

výrobcu 36,93%   

Meno a priezvisko žiadateľa: Jakub Viktorín  

Dňa: 31.5.2022 
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