
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: SFUAD04622  

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: TEAMBUILDING 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: TURNAJ SNOV 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Adina Popescu, Iulian 

Manuel Ghervas, scenár: Adina Popescu, Paula Maľárová, dramaturgia LEON Productions: 

Andrej Kolenčík, dramaturgia RTVS: Miroslava Tomaníková, kamera: Iulian Manuel Ghervas, 

Oliver Záhlava, strih: Peter Kordáč, Tono Fabian, gradinga vizuálna postprodukcia: Andrej 

Červeň, hudba: Adrian Čermák, zvuková postprodukcia a mix: Dušan Kozák, kino mixáž: 

Bohumil Martinák, producent We are Basca: Claudiu Mitcu, výkonný producent We are Basca: 

Razvan Lazarovici, koproducenti LEON Productions: Dávid Čorba, Mario Homolka, 

koproducent RTVS: Tibor Horváth, asociovaný producent: Eva Pavlovičová            

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: LEON Productions, spol. s.r.o.    

identifikačné číslo: 35749041 

sídlo: Jadranská 41, 841 01 Bratislava  

názov: We are Basca     

identifikačné číslo:  

sídlo: 6 Intrarea Stirbei Voda Street, Bukurešť, Rumunsko   
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názov: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)     

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

názov: Adjust Media    

identifikačné číslo:  

sídlo: 6 Intrarea Stirbei Voda Street, Bukurešť, Rumunsko 

názov: Societatea Romana de Televiziune    

identifikačné číslo: cod 010.565  

sídlo: Calea Dorobantilor nr. 191, sector1, Bukurešť, Rumunsko 

5, Krajina pôvodu: Rumunsko, Slovenská republika     

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright): 2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Celovečerný dokumentárny film. “Tragikomédia o nesplnených túžbach, vytrvalosti 

a dedinskom futbale“ 

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: DCP, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP 
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10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je 

pridelené:            

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

Slovenskej republiky:  10.11.2022  

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná-distribúcia, televízne vysielanie, VOD   

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  2 74 862€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 71,60% -

Rumunský vklad, 28,40%-Slovenský vklad   

Meno a priezvisko žiadateľa: Dávid Čorba  

Dňa: 3.11.2022 

 


	Zápis za slovenský filmový ústav vykonal: Mgr. art. Lukáš Wűrfl
	Dňa: 23.11.2022
	Evidenčné číslo: SFUAD04622
	1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: TEAMBUILDING
	Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: TURNAJ SNOV
	2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Adina Popescu, Iulian Manuel Ghervas, scenár: Adina Popescu, Paula Maľárová, dramaturgia LEON Productions: Andrej Kolenčík, dramaturgia RTVS: Miroslava Tomaníková, kamera: Iulian Man...
	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:
	5, Krajina pôvodu: Rumunsko, Slovenská republika
	Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright): 2022
	6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela:
	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: DCP,
	10, Medzinárodné štandardné číslo slovenského audiovizuálneho diela (ISAN), ak je pridelené:
	11, Dátum prvého uvedenia slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej republiky:  10.11.2022
	Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej Republiky : kiná-distribúcia, televízne vysielanie, VOD
	12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  2 74 862€
	Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 71,60% -Rumunský vklad, 28,40%-Slovenský vklad

