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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: 6.3.2023 

Evidenčné číslo: SFUAD00323 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Slúžka 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Slúžka   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet: Hana Lasicová, 

scenár: Hana Lasicová, Mariana Čengel Solčanská, spolupráca na scenári: Martina Svobodová, 

dramaturgia: Zuzana Grindl-Tatárová, réžia: Mariana Čengel Solčanská, kamera: Ladislav 

Jantošák, architekt: Tomáš Berka, kostýmová výtvarníčka: Katarína Štrbová Bieliková, 

umelecký maskér: Martin Blizniak, strih: Ondrej Azor, zvuk: Miloš Hanzély, hudobný skladateľ: 

Vladimír Martinka       

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Dana Dropová, Radka 

Cadolová, Vica Kerekes, Zuza Mauréry, Anna Geislerová, Karel Dobrý, Peter Nádasdi, Gabriela 

Dolná, Cyril Dobrý, Lukáš Pelč           

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Bright Sight Pictures, s.r.o.    

identifikačné číslo: 50922777 

sídlo: Žilinská 10, 811 05 Bratislava  

názov: CINEART TV Prague    

identifikačné číslo:  

sídlo: Jankovcova 1587/d, 170 00 Holešovice – Praha 7 

názov: Česká televize    
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identifikačné číslo: 00027383 

sídlo: Kavčí hory, Na Hřebenech 2 1132/4, 140 70– Praha 7, Česká republika 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska     

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava  

názov: Studio 727, s.r.o.    

identifikačné číslo: 35805684  

sídlo: Bystrická 32, 902 01 Pezinok 

názov: Trigon Production, s.r.o.    

identifikačné číslo: 35699507 

sídlo: Hríbová 9 , 821 05 Bratislava  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika  

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film –dobová dráma. 15- ročná Anka prichádza pracovať ako slúžka do pražskej vily 

vysokopostavenej rakúsko-uhorskej rodiny. Anka s pomocou zvyšného služobníctva spoznáva 

pravidlá nového sveta, triedne rozdiely aj komplikované povahy svojich zamestnávateľov. Jej 

úhlavnou nepriateľkou stáva rovnako stará dcéra panskej rodiny, Resi, no nevraživosť medzi 

mladými ženami sa postupne mení na sympatie. Silné puto pomôže obom hrdinkám prežiť 

príkoria, ktoré ich v období života počas prvej svetovej vojny čakajú. 

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

jazyk, maďarský jazyk 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 110 minút   
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9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 2,39:1 (Cinemascope),   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 5.1 Dolby Surround,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, mp4, DVD/BR            

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

pridelené:             

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

Slovenskej republiky:  2.2.2023   

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná -distribúcia, verejné premietania, televízne vysielanie, VOD, DVD/BR   

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 497 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 51,6% -Bright 

Sight Pictures, 31,6%-CINEART TV Prague, 7,6%- Česká televize, 3,4%- Rozhlas a televízia 

Slovenska, 5%-STUDO 727, 0,90%- Trigon Production    

Meno a priezvisko žiadateľa : Mgr. art. Simona Bago Móciková  

Dňa: 28.2.2023        
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