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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: 17.8.2020 

Evidenčné číslo: SFUAD01420 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: Salto je kráľ 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: Salto je kráľ   

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: scenár a réžia: Pavol 

Barabáš 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Miro Dušek, Becko 

Ondrejovič, Jaro Holeček, Jaro Dutka, Viktor Doletina, Palo Černý, Tomo Lukačovič, Oldo Štos, 

Štefan Urban   

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: K2 studio, s.r.o. 

identifikačné číslo: 31400990 

sídlo: Oráčska 18 Bratislava 831 06 

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):  2020                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film. Zlanovanie vysokých vodopádov našej planéty sa postupne stáva výzvou 

pre skupinku dobrých kamarátov, ktorí majú radi divokú vodu. Ich cesty sú často pionierskymi 

výpravami do neznáma, kde jedinou istotou je sila priateľstva prevereného v extrémnych 

situáciách. Podarí sa im zlaniť aj Salto Angel- najvyšší vodopád sveta?    

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský, 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 64 minút  

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 16:9,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: stereo,  

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: HDD, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, mp4 file, DVD,            

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

pridelené:                           

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

Slovenskej republiky:  13.8.2020    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná – distribúcia, filmové festivaly, televízne vysielanie 
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  41 199,33€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 55% -RTVS, 45%- 

K2 studio  

Meno a priezvisko žiadateľa : Alena Koščová 

Dňa: 30.6.2020        
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