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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: 8.12.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD05222 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: ULTIMÁTUM 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: ULTIMÁTUM   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: réžia: Michal Kollár, scenár: 

Zuzana Križková, Juraj Raýman, Michal Kollár, Lukáš Sigmund, hudba: Matúš Široký      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Ján Koleník, Ester Geislerová, 

Milan Bahul, Peter Kočiš, Diana Mórová, Marko Igonda, Ján Jakculiak, Michaela Majerníková, 

Kamil Mikulčík, Dušan Cinkota, Edita Kopričevič Borsová, Svätopluk Malachovský, Anna 

Šišková, Pavol Šimun, Miroslav Etzler, Alena Mihulová, ďalej hrali: Ján Slezák, Jakub Gogál, 

Natália Germani, Zuzana Konečná, Gregor Hološka, Juraj Hrčka, Kamil Kollárik, Tatiana 

Kulíšková, Lívia Bielovič, Marta Maťová, Martin Nahálka, Michal Vidan, Přemysl Boublík, 

Tomáš Palonder, Vlado Černý, Róbert Jakab, Dominika Morávková- Zeleníková a ďalší          

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: KFS production, s.r.o.    

identifikačné číslo: 44168870 

sídlo: Krátka 134/12, 900 46 Most pri Bratislave, Slovensko 

názov: Slovenská produkčná, a.s.    

identifikačné číslo: 3584624 

sídlo: Brečtanova 1, Bratislava 831 01 

názov: Česká televize    
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identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, Česká republika 

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Seriál. Policajný vyjednávačDano Andrik (Jan Koleník) sa ocitá uprostred rukojemníckej drámy 

na oddelení kardiochirurgie, kde sa okrem ministra obrany (Sveťo Malachovský) nachádza aj 

Danova tehotná priateľka Lena (Ester Geislerová). Aby ju Dano spolu s pacientmi a pesonálom 

dostal na slobodu, musí čeliť požiadavkám nevyspytateľného únoscu Korňana (Milan Bahul) 

na jednej strane a tlakom najvyšších politických špičiek na druhej. Čas beží a Dano sa musí 

rozhodovať rýchlo: či postupovať podľa príkazov z najvyšších miest, alebo- paradoxne –

pomôcť únoscovi očistiť jeho meno.   

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 440 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 16:9,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.0,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: TV vysielanie, VOD, DVD            

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:  26.3.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : televízne vysielanie , filmové festivaly, VOD   

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  2 461 379€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 13% -KFS 

production, 50%- Slovenská produkčná, 37%-Česká televize, celkový podiel slovenského 

výrobcu: 63%   

Meno a priezvisko žiadateľa : Jana Kľuková , KFS production  

Dňa: 8.11.2022        
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