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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: 13.9.2022 

Evidenčné číslo: SFUAD02522 

1,Pôvodný názov slovenského audiovizuálneho diela: ZAKLIATA JASKYŇA 

Slovenský názov slovenského audiovizuálneho diela: ZAKLIATA JASKYŇA   

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

námétu: Mariana Čengel Solčanská, kamera: Ivan Finta, zvukový majster: Michal Deliopulos, 

strih: David Stachura, scéna: Peter Čanecký, kostýmy: Helena Tavelová, umelecký maskér: 

Zuzana Peschlová, hudobná skladateľka: Ľubica Čekovská       

3, Zoznam výkonných umelcov v hlavných a vedľajších úlohách: Petra Dubayová, Martina 

Zábranská, Ondřej Kraus, Dominick Benedikt, Tatiana Pauhofová, Karel Dobrý, Lukáš Pelč, 

Marko Igonda, Tomáš Palonder, Predrag Bjelac, Filip Kaňkovský, Anton Šulík         

4, Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ak je:  

a)právnická osoba  

názov: ATTACK FILM, s.r.o.    

identifikačné číslo: 35902809 

sídlo: Prúdová 3035/12, 821 05  Bratislava 

názov: Flamesite, s.r.o.    

identifikačné číslo: 27572111 

sídlo: Pernerova 635/57 Praha 8 – Karlín, Česká republika  

názov: BA PRODUCTION, Kft.    

identifikačné číslo: 0109373455 
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sídlo: Szentmihályi út. 4-6,3. emelet 83, 1144 Budapest, Maďarská republika  

5, Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika   

    Rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela (copyright):  2022                   

6, Anotácia a žánrová charakteristika slovenského audiovizuálneho diela: 

Hraný film -rozprávka. Rozprávkový príbeh zasadený do banského prostredia slovenských hôr. 

Kráľovstvo žije a profituje zo soľnej jaskyne, avšak odkedy zmizla jedna z dvoch dcér variča 

soli, stráži vchod do nej obrovská vlčica. Ľud trpí nedostatkom soli. Odvážnych, ale 

rozhádaných bratov princov vyšlú netvora zabiť a vydobyť si tým kráľovský trón po nebohom 

otcovi. Jeden z princov pri boji nešťastne spadne do jazierka pri jaskyni a stratí sa v jeho 

vodách. Kto dokáže poraziť vlčicu a nájsť strateného princa?      

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

8, Minutáž slovenského audiovizuálneho diela: 96 minút   

9, Základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela:   

a)formát obrazu: 1,1:85,   

b)spôsob záznamu a reprodukcie zvuku: 2.0/5.0/5.1 Dolby Digital,   

c)nosič na akom je dielo zaznamenané: DCP, 

d)druhy distribučných nosičov: DCP, DVD, digitálny súbor ProRes pre VoD platformy           

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

pridelené:  

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

Slovenskej republiky:  02.06.2022    

Spôsob uvádzania slovenského audiovizuálneho diela na verejnosti na území Slovenskej 

Republiky : kiná-distribúcia, predaj DVD 
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12, Výška celkových nákladov na výrobu slovenského audiovizuálneho diela :  1 431 570€  

Percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, 

na umeleckej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele: 70% -ATTACK 

FILM, 25%- Flamesite, 5%-BA PRODUCTION, celkový podiel slovenského výrobcu: 70%   

Meno a priezvisko žiadateľa : Mgr. art. Ľubomír Slivka  

Dňa: 16.2.2022        
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