
Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel 
 

1 

 

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: 28.9.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD02922 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Film o filme Slnko v sieti 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Film o filme Slnko v sieti   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet, scenár, réžia: Maroš 

Brázda, kamera: Ján Meliš, Ján Šebík, zvuk: Michal Fricman, strih: Laura Čagalová, Richard 

Chomo, obrazová postprodukcia: Broňa Brtáňová, grafika: Marek Kianička, autori foto: Zuzana 

Mináčová, Anton Podstraský     

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Jelena Pašéková, Matej 

Stotník, Petra Hanáková, Eduard Grečner, Stanislav Szomolányi        

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Slovenský filmový ústav    

identifikačné číslo: 00891444 

sídlo: Grösslingova 32, 811 09 Bratislava 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Film o filme Slnko v sieti. Monológy filmových teoretikov: Jeleny Paštékovej, Mateja Stotníka, 

Petry Hanákovej, režiséra Eduarda Grečnera a kameraman Stanislava Szomolányiho.   
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský jazyk 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 20 minút 2 sekundy   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1:1.33 / 16:9,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: stereo, 2.0 (mono),   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: Blu ray Disc            

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

pridelené:            

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

Slovenskej republiky:  22.9.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : Blu ray Disc  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  5 500€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

filmový ústav 

Meno a priezvisko žiadateľa: Mgr. art. Peter Dubecký 

Dňa: 23.9.2022        
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