
Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských 
audiovizuálnych diel 
 

1 

 

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: 1.10.2019 

Evidenčné číslo: SFUAD03819 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: V OBJATÍ OBRA 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: V OBJATÍ OBRA  

2, Zoznam všetkých autorov slovenského audiovizuálneho diela: Jaroslav Matoušek, Erik 

Rabatin, Jozef Matyasek, Peter Krakovský, Peter Pavlinský, Štefan Hančár 

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Erik Rabatin, Jozef Matyasek, 

Pavlína Matyasek, Eva Jágriková, Shin Nimura, Alex Honnold, Lynn Hill  

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: JM film, s.r.o.  

identifikačné číslo: 31678190 

sídlo: Moyzesova 3284/4, Poprad 058 01  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika  

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2019   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Dokumentárny film. Toto je príbeh dvoch dobrodruhov, ktorých napĺňa zdolávať prekážky 

nielen v živote ale hlavne na vysokých a nebezpečných skalách. Kamaráti, ktorí spolu vyrastali 

sa však ocitli každý na druhom konci sveta. Po čase si ale našli čas, silu, odvahu splniť si svoj 

sen a odísť na dobrodružnú cestu do neistoty. Oceán ich rozdelil ale lano ich opäť spojilo... 

Tento film nám predstaví týchto dvoch Slovákov, horolezcov Erika Rabatina a Jozefa 

Matyaseka, ako sa pokúsia zdolať najvyššiu žulovú stenu v USA – El Captain, cestou „The Nose“ 
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považovanú za najväčšiu výzvu a sen všetkých horolezcov. Ide o najobtiažnejšiu cestu 

skalného lezenia na svete s výškou 1 km. Tento pútavý príbeh našich horolezcov predvedie 

diváka niekoľkodňovým adrenalínovým dobrodružstvom v objatí tejto obrovskej , kolmej 

a hladkej žulovej masy.                          

7, Jazyk originálu slovenského audiovizuálneho diela: slovenský 

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 55 minút 

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a) formát obrazu: 16:9,  

b) spôsob záznamu a reprodukcie zvuku:  mpeg4 stereo,   

c) nosič na akom je dielo zaznamenané: AVCHD, 

d) druhy distribučných nosičov:  

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.október 2019    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky :  filmové festivaly    

12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  2 000€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 100%-JM 

film,s.r.o.    

Meno a priezvisko žiadateľa : Jaroslav Matoušek  

Dňa : 30. 9. 2019  
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