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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: 5.10.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD03022 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: DRSNE A NEŽNE 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: DRSNE A NEŽNE   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Ľubomír Štecko, 

producent: Marian Urban, koproducenti: Olga Raitoralova, Zdeněk Skaunic, námet a scenár: 

Ľubomír Štecko, kamera a strih: Ľubomír Štecko, dramaturgia: Ingrid Mayerová, Marián J. 

Kovalík, zvuk: Martin Merz, Andrej Kubík          

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: ALEF FILM & MEDIA, s.r.o. 

identifikačné číslo: 35718463 

sídlo: Tekovská 7  Bratislava 821 09 

názov: Fulfilm, s.r.o.  

identifikačné číslo: 35718463 

sídlo: Moláková 34 , Karlín , 186 00 Praha Česká republika  
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Kreatívny dokument. Pohľadom a prienikom do vnútorného sveta psychicky chorých ľudí 

chceme skúmať príčiny , ktoré často provokujú tieto ochorenia a súčasne prispieť k zmene 

väčšinového negatívneho a diskriminačného názoru na psychické choroby, ktoré sú vnímané 

predovšetkým ako degradáciu človeka. Takéto bytosti však často majú cenné vlastnosti, ktoré 

my “normálni“ už stratili alebo odsunuli do zabudnutia, takže ďalším z cieľov nášho projektu 

je skúmanie a objavovanie pozitívnych stránok duševných chorôba najmä ľudských bytostí, 

ktoré sa s nimi musia vyrovnávať    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, český 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 77 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: HD 16:9,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: Stereo – Dolby surround,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d)druhy distribučných nosičov: DVD            

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

pridelené:                           

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

Slovenskej republiky:  17.9.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, televízne vysielanie, alternatívna distribúcia                   
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  123 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 79,6% -ALEF 

FILM & MEDIA , 20,4%- Fulfilm  

Meno a priezvisko žiadateľa : Marian Urban  

Dňa: 15.8.2022         
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