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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: 18.11.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD04022 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: The Arcanas - fairytales for adults 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: The Arcanas - fairytales for adults   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Patrik Bora, Filip Kosorín      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Matej Jurkovič, Evelina 

Dellai, Izabela Jiříček, Drahomíra Júzová, Samatha La Piedra, Honzík Sejdl, Simona Brečková  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Unicorn Pictures Slovakia j.s.a. 

identifikačné číslo: 53446780 

sídlo: Doležalova 15C, Bratislava - Ružinov  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2021   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Seriál. Hraný súbor pornografických poviedok na motívy fantasy , gaming , cosplay 

a historických sekcii. Seriál The Arcanas- fairytailes for adult sa skladá z dielov : New Beginning, 

Night Mare, Minotaur madness, Perverted village, Blind orgy, First contact, Twisted wood, 

Oracle speech, Dark night, Transformation, Last bait, To be continued.                     
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: anglický jazyk 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 1. New Beginning 29 min. 51 sek., 2. Night 

Mare 20min. 26 sek., 3. Minotaur madness 23 min. 41 sek., 4. Perverted village 14 min. 31 

sek., 5.Blind orgy 17 min. 38 sek., 6. First contact 13 min. 41 sek., 7. Twisted wood 14 min. 37 

sek., 8. Oracle speech 15 min. 29 sek., 9. Dark night 22 min. 04 sek., 10. Transformation 17 

min. 53 sek., 11. Last Bait 20 min. 27 sek. 12. To be continued 9 min. 24 sek.       

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: full HD, 1920/180   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5MP4, AAC, 320 kbps, 48 kHz stereo,    

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: prenosný externý hard disk, 

d)druhy distribučných nosičov: DVD, video on demand (VOD), televízne vysielanie            

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

pridelené:                           

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

Slovenskej republiky:  15.10.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : DVD,  video on demand (VOD), televízne vysielanie 

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  120 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

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

Pictures Slovakia j.s.a. 

Meno a priezvisko žiadateľa : Filip Kosorín 

Dňa: 16.10.2022        
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