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11. medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa FEBIOFEST 2004 
 
 

Febiofest ešte úspešnejší ako po minulé roky! 
 
 
11. medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa sa v Bratislave konala 
v termíne od 9. do 15. februára 2004 na piatich miestach – v Polus City Center, v 
FK Nostalgia, v FK IC.SK, v kine Mladosť a v Českom centre. Prehliadku Febiofest 
organizačne pripravili Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK), 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) a spoločnosť Febio. V týchto dňoch Febiofest 
pokračuje v siedmich slovenských mestách (Poprad, Prešov, Žilina, Košice, Nitra, 
Martin, Banská Bystrica) a trvá do 26. februára 2004. 
 
Počet miest konania bratislavskej časti tohtoročnej prehliadky Febiofest sa zvýšil na 
osem kinosál, v  ktorých predstavenia v  Bratislave patrili k najnavštevovanejším. 
V Bratislave predstavenia Febiofestu spolu navštívilo približne viac ako 9500 
divákov, čo je oveľa vyššia návštevnosť v porovnaní s minuloročnou, kedy počet 
divákov dosiahol rekordné čísla v histórii prehliadky. Najviac divákov navštívilo 
predstavenia v Multikine Metropolis (2600 divákov), tesne za ním nasledovali FK.IC. SK 
s takmer 2500 divákmi a  FK Nostalgia s 1350 divákmi. V Bratislave sa spolu 
odpremietalo 109 filmov a  celkovo 210 predstavení zo 16-tich krajín. 
Najnavštevovanejším filmom Febiofestu v Bratislave sa stala česká komédia 
Vladimíra Morávka Nuda v Brne zo sekcie Novinky českej a slovenskej tvorby, 
ktorú počas trvania bratislavskej časti Febiofestu videlo 3200 divákov.  
 
Väčšinu z uvádzaných titulov zo sekcie Novinky českej a slovenskej tvorby prišli uviesť 
tvorcovia osobne a diváci sa mohli stretnúť s režisérom Vladimírom Morávkom (Nuda 
v Brne), producentom Čestmírom Kopeckým (Nuda v Brne), hercom Janom Budařom 
(Nuda v Brne), strihačom Jiřím Brožekom (Nuda v Brne), režisérom Petrom Kerekesom 
(66 sezón), strihačom Marekom Šulíkom (66 sezón), hudobníkom Marekom Piačekom 
(66 sezón), producentom Vratislavom Šlajerom (Sentiment) a mnohými ďalšími. 
Atmosféru 11. medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest 2004 
spríjemnil svojou prítomnosťou aj jeden z najväčších srbských režisérov Goran 
Marković.  
 
11. Febiofest 2004 uviedol filmy v desiatich sekciách, a to Novinky českej a slovenskej 
tvorby, Novinky českej televíznej tvorby, Bonus: Novinky ASFK, To najlepšie z Febia, 
Profil: K. Kieślowski komplet, HBO uvádza…, Div(n)é videofilmy VI., Srbská ruleta, 
Retrospektíva: František Vláčil, To najnovšie z európskej tvorby. V regiónoch  
Slovenska sa Febiofest koná v nasledovných  termínoch: Poprad (16. – 18. február), 



Prešov (16. – 18. február), Žilina ( 14. – 16., 18. február), Košice (19. – 24. február), 
Nitra (23. – 25. február), Martin (23. – 26. február) a Banská Bystrica (23. – 25. február). 
 
Viac informácií nájdete na stránke www.asfk.sk 
 
 
 

 
Febiofest na Slovensku organizujú: 

Asociácia slovenských filmových klubov 
Slovenský filmový ústav 

spoločnosť Febio 
 

Generálnym partnerom Febiofestu je ČSOB 
 

Febiofest na Slovensku sa koná s podporou Ministerstva kultúry SR 
 

Prehliadku podporilo Hlavné mesto SR Bratislava 
 

Mediálni partneri Febiofestu sú: 
SME, Film.sk, internetový portál Zoznam, Rádio EXPRES, Euro AWK 

 
Viac informácií a kompletný program 11. medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa 

FEBIOFEST 2004 priniesla špecializovaná príloha denníka SME 9. februára 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                    kontakt: Kristína Pelcrová, tel.: 0905 183 503, e-mail: edicne@sfu.sk     


