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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: SFUAD05422 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Michael Kocáb – rocker versus politik 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Michael Kocáb – rocker verzus politik   

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

Sommerová, kamera: Olga Malířová Špátová, producent: Silvia Panáková, strih: Blanka Kulová, 

zvuk: Petr Provazník      

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Michael Kocáb, Zuzana 

Čaputová, Ondrej Šoth, Svetozár Naďovič, Vilém Čok, Darja Kocábová, Michal Horáček, Ondřej 

Soukup, Jiří Stivín a ďalší...           

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: ARINA, s.r.o.    

identifikačné číslo: 36258377 

sídlo: Winterova 14 Piešťany  921 01 

názov: CINEART TV PRAGUE, s.r.o.    

identifikačné číslo:  

sídlo: Jankovcova 8 170 00 Praha 7 Česká republika  
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5, Krajina pôvodu: Česká republika, Slovenská republika    

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film o výraznej osobnosti v hudbe a v politike Michael Kocáb , známej režisérky 

Olgy Somerovej. Film bude zahŕňať 3 roviny: Kocáb a jeho súkromie, Kocáb ako muzikant, 

Kocáb ako občan a politik. Michael Kocáb sa zaslúžil výraznou mierou v dramatických 

revolučných dňoch po 17.11.1989 o dialóg medzi komunistickou mocou a disidentmi , a ako 

poslanec a predseda parlamentnej komisie riadil odsun sovietských vojsk z Československa.  

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

jazyk 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 102 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: RED digital R3D 

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:  17.11.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia  
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  225 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 74,33% -CINEART 

TV PRAGUE , 25,67%- ARINA, celkový podiel slovenského výrobcu: 25,67%   

Meno a priezvisko žiadateľa : Silvia Panáková 

Dňa: 22.11.2022  
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