
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: 23.11.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD04522  

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Identita ES 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Identita ES 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia, scenár: Alena 

Činčárová, hl. kameraman: David Ployhar, strihač: Jan Skalský, zvukový majster: Michal 

Janoušek           

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Emil Skamene, Tania Muzik 

Skamene, Danuta Radzioch, Elizabeth Matthieu, a ďalší          

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: ARINA, s.r.o.    

identifikačné číslo: 36258377 

sídlo: Winterova 14, 921 01 Piešťany 

názov: CINEART TV PRAGUE     

identifikačné číslo:  

sídlo: Jankovcova 8d, 170 00 Praha 7 , Česká republika 

názov: Česká televize     

identifikačné číslo:  

sídlo: Kavčí hory 140 00 Praha 4, Česká republika 

názov: 12132761 Canada inc    
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identifikačné číslo:  

sídlo: Notre -Dame-  du- Laus  (QC) Montreál, Kanada 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika, Kanada     

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright): 2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Životopisný dokument. Neuveriteľne skutočný životný príbeh jedného z najzaujímavejších 

imunológov a genetikov- profesor Emil Skamene. Celý život zasvätil odhaľovaniu tajomstiev 

génov a pritom sám nepoznal svoju vlastnú identitu. Súhrou náhod objavil, že je niekto úplne 

iný. Dokumentárny film je zaujímavý svojou výpovednou hodnotou pre celú Európu.                 

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 75 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1:1,85,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: digitálne, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, MPEG, PRORESS.             

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

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

Slovenskej republiky:  27.10.2022  

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná-distribúcia  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  2 10 117€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 10% -ARINA, 

s.r.o., 38%- CINEART TV PRAGUE, 30%-Česká televize, 20%-12132761   

Meno a priezvisko žiadateľa: Silvia Panáková  

Dňa: 22.11.2022 
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