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PRÍLOHA č. 3 
___________________________________________________________________________________________ 
 
EDIČNÁ PRODUKCIA SFÚ V ROKU 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 
KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE: 

 
Daniel Bird – Michael Brooke: Borov abecedár 
Publikácia je prvým titulom novej knižnej edície časopisu Kino-Ikon Cinestézia, 
ktorá sa zameriava na publikovanie domáceho a svetového progresívneho 
myslenia o filme a audiovizuálnej kultúre.  
---------- 
Vydali: Slovenský filmový ústav v spolupráci s ASFK © 2016 
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu 
Počet strán: 86 str.; Väzba: brož.; náklad: 400 ks 
ISBN: 978-80-85187-72-4 
cena: 5,00 € 
 
 
Vlak zvaný film 
Zborník príspevkov zo 16. ročníka čs. filmologickej konferencie, ktorá 
nadviazala na rovnomennú filmovú prehliadku realizovanú už rok pred tým 
pri príležitosti 120. výročia zrodu kinematografie.  
---------- 
Vydali: Slovenský filmový ústav v spolupráci s ASFK © 2016 
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu 
Počet strán: 288 str.; Väzba: brož.; Náklad: 400 ks 
ISBN: 978-80-970420-4-2 
Cena: 5,00 €  
 
 
 
 
Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy 
Na vydaní publikácie spolupracoval SFÚ s vydavateľstvom Marenčin PT. Jej 
obsahom sú rozhovory, ktoré s významným slovenským filmovým publicistom 
Pavlom Brankom viedla Iris Kopcsayová. Kniha obsahuje debaty na 
spoločenské, politické a filozofické témy. 
---------- 
Vydali: Marenčin PT a SFÚ © 2016 
Počet strán: 256 str.; Väzba: V8 – pevná  
ISBN: 978-80-8114-737-1 
 
 
Václav Macek – Jelena Paštéková:  
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 

Druhé aktualizované a doplnené vydanie dejín slovenskej kinematografie 
podrobne mapuje históriu všetkých jej odvetví, rodov a žánrov, približuje 
tvorbu najvýznamnejších diel, ale i rozvoj slovenského kinematografického 
priemyslu, distribúcie, v neposlednom rade i filmovej kritiky a filmového 
myslenia.  
---------- 
Vydali: SFÚ v spolupráci s OZ Fotofo a VŠMU v Bratislave © 2016 
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu 
Počet strán: 624 str.; Väzba: V8 – pevná  
ISBN: 978-80-85739-68-8  
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PERIODIKÁ: 
 
FILM.SK 
mesačník o filmovom dianí na Slovensku 
1 – 12/ 2016  
+ 1. anglické vydanie 
+ FILM.SK – špeciál: Projekt 100 – 2016 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KINO-IKON 1, 2 / 2016 
časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 
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___________________________________________________________________________________________ 
 
EDIČNÁ PRODUKCIA SFÚ V ROKU 2016 
___________________________________________________________________________________________ 
 
BLU-RAY TITULY: 

 
Blu-ray kolekcia SLOVENSKÝ FILM I a II vydaná v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ 
v druhom polroku 2016 ako súčasť projektu SK PRES.  
 
 

Perinbaba, r. Juraj Jakubisko 
---------- 
Blu-ray obsahuje: fotograficky ilustrovaný booklet s informáciami o filme a tvorcoch, 
anglické a slovenské titulky, titulky pre nepočujúcich a audiokomentár pre 
nevidiacich a slabozrakých používateľov 
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2016  
Blu-ray bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
 
 
 
 
 
Fontána pre Zuzanu, r. Dušan Rapoš 
---------- 
Blu-ray obsahuje: fotograficky ilustrovaný booklet s informáciami o filme a tvorcoch, 
anglické a slovenské titulky, titulky pre nepočujúcich a audiokomentár pre 
nevidiacich a slabozrakých používateľov 
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2016  
Blu-ray bol vydaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 

 


