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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: 12.12.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD05322 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Plastic Symphony 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Plastic Symphony   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Timotej Križka, Juraj 

Lehotský       

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Bartosz Bielenia, Vojtěch 

Zdražil, Sabin Tambrea, Judit Bárdos          

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: ARYTMIA, s.r.o.    

identifikačné číslo: 52210979 

sídlo: Františka Schmuckera 3 Bratislava 851 10 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS)    

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

názov: Black Balance, s.r.o.    

identifikačné číslo: 24142115 

sídlo: Holečkova 789/49 Smíchov, 150 00, Praha, Česká republika 

názov: Harine Films    

identifikačné číslo: 0000630641 
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sídlo: Jerozolimske 56C, 00-803, Varšava, Poľsko 

názov: kaleidoscope, s.r.o.    

identifikačné číslo: 50178709 

sídlo: Špitálska 2214/20 Bratislava 811 08 

názov: ART4, s.r.o.    

identifikačné číslo: 36869716 

sídlo:  Vajnorská 167 Bratislava 831 04 

názov: Canal+ Polska S.A.    

identifikačné číslo: 0000469644 

sídlo:  W. Sikorskiego 9, 02-758, Varšava, Poľsko  

názov: Produkcyjne Orka Sp. zo.o. Sp.     

identifikačné číslo: 0000928418 

sídlo: Ul. Bukowinska 22/3 B, 02-703 Varšava, Poľsko  

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

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film- dráma. Matúš je talentovaný hudobník, ktorý zanechal sľubne sa rozvíjajúcu 

kariéru, keď mu ochorela adoptívna mama. Po jej smrti žije s nevlastným bratom Dávidom, 

ktorý má vrodenú rastovú poruchu achondropláziu, a spoločne sa pretĺkajú životom, každý 

svojím spôsobom. Zatiaľ čo Dávid sa snaží od života brať , čo mu ponúka, Matúš cíti frustráciu 

z nenaplnených ambícii. Na ceste k ich naplneniu stretne bývalého spolužiaka Alberta, ktorý 

mu otvorí dvere do „lepšieho“ sveta. Na rozdiel od Dávida, ktorý našiel svoje šťastie v domove 

pre seniorov, Matúš napriek úspechu šťastie nenachádza. Nazerá na prostý život svojho brata, 

ktorý je vo svojej jednoduchosti bohatší. Pomaly spoznáva, že šťastie ako stav mysle je skryté 

v malých veciach a život nie je len o nás, ale aj o tých , pre ktorých žijeme.        
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7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský jazyk, nemecký jazyk, 

anglický jazyk 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 90 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 16:9,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: 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:  1.12.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízne vysielanie  

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 313 368€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 56,23% -

ARYTMIA, 14,05%- RTVS, 10,21%-Black Balance, 8,78%- Harine Films, 4,54%- kaleidoscope, 

3,62%- ART4, 0,86%-Canal+ Polska, 1,72%- Studio Produkcyjne Orka, celkový podiel 

slovenského výrobcu: 74,82%   

Meno a priezvisko žiadateľa : Michaela Jelenková 

Dňa: 20.6.2022  
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