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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: 15.2.2018 

Evidenčné číslo: SFUAD01918 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Život v oblakoch 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Život v oblakoch 

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: námet a scenár: Erik Baláž, 

dramaturgia: Róbert Valovič, kamera: Adam Baštek, Jozef Fiala, Karol Kalisský, strih: Branislav 

Gotthardt, hudba: Michal Novinski, Lukáš Kobela, Luboš Bernáth, komentár: Miro Kráľ, réžia 

a postprodukcia: Erik Baláž       

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách:        

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: Arolla Film, s.r.o.  

identifikačné číslo: 44998988 

sídlo: Komenského 501/18 Liptovský Hrádok  033 01 

názov: Rozhlas a televízia Slovenska    

identifikačné číslo: 47232480 

sídlo: Mlynská dolina 845 45 Bratislava     
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5, Krajina pôvodu: Slovenská republika,   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2016                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film. Ako na Noemovej arche plávajúcej časom, prežívajú v Tatrách kamzíky 

spolu s ďalšími obyvateľmi arktickej prírody už viac ako desaťtisíc rokov. V tomto 

vysokohorskom prostredí, ktoré je polovicou roka pokryté snehom je človek dodnes len 

príležitostným hosťom. Aj vďaka tomu sú Tatry stále jedinečným ostrovom divokej prírody. 

Život v oblakoch je plný protikladov. Krehké kamzíčatká akoby ani nepatrili do tohto drsného 

prostredia. No na výčiny počasia sú výborne adaptované a naplno si užívajú život v týchto 

nehostinných podmienkach. Nenechajú sa zaskočiť ani jarným snežením. Počas leta 

vychádzajú do kráľovstva kamzíkov aj jelene a medvede, ktorých osudy sa nečakane prelínajú 

v období vášnivej jelenej ruje. No najväčšou skúškou v živote kamzíkov je zima. Počas nej čelia 

hlbokému snehu, víchriciam, lavínam a hladu. Akoby to nestačilo, predátori sa pokúšajú uloviť 

oslabené zvieratá. A tak do kráľovstva kamzíkov prichádza aj najtajomnejší obyvateľ hôr – rys. 

1 diel trilógie Tajomné Karpaty  

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 50 min 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1,77:1,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 2.0, 5.1,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, DVD  
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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:  9.12.2016    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná- distribúcia, televízne vysielanie, DVD                

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 32 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 16% - RTVS, 84% 

- Arolla Film      

Meno a priezvisko žiadateľa: Ing. Erik Baláž  

Dňa : 7.2.2018  
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