
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O divadelnej réžii webstránok a filmovej réžii virtuálnej reality 

 

 

(Tvorba a produkcia audiovizuálneho titulu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 Andrej Ferko 



 2 

Prológ 

 

Prinajmenšom od čias zrúcania hradieb biblického Jericha pomocou audiovizuálnej produkcie: vzrastá vedomie sily tohto 

fenoménu. 

 

Táto kniha by mala napomôcť zjednocovaniu pohľadu na tvorbu a produkciu audiovizuálneho titulu v klasickej, bezpočítačovej 

(divadlo, film, ...) a informatickej oblasti (webstránky, interaktívne hry, multimediálne cédéčka, ...). Prirodzene, hranica medzi 

klasickým a iným nijakovsky nevyzerá ako čiara nulovej hrúbky, ale ako dynamicky pulzujúce šíre územie pod vplyvom oboch 

technológií, obývané mnohými vitálnymi hybridmi, kombináciami a inšpiráciami. 

 

V učebnicovo zameranej knihe, určenej pre študentov umeleckých i technických škôl i pre širšiu a nielen odbornú verejnosť, by 

sa mala okrem zavedenia adekvátneho jazyka vyčleniť aj relatívne stála štrukturovanosť výkladu. Konkrétne vyjadrenie tejto relatívnej 

stálosti na hierarchicky najvyššej úrovni podáva súbor kapitol: 

 

1 Človek a jeho vnímanie v audiovizuálnej oblasti 

2 Multimediálne objekty 

3 Produkcia multimediálneho titulu 

4 Tvorba multimediálneho titulu 

 

Mieru poznania v jednotlivých tematických oblastiach možno metaforizovať ročnými obdobiami. Poznávanie ľudského 

vnímania prežíva jarné opojenie, úroda chýba. V technickej oblasti multimédií: teplo až horúco, časť úrody už dozrela. Za najzrelšie 

spoznanú možno považovať do značnej miery už rutinnú technológiu produkovania. Najmenej sa vie o tvorbe a tvorcovi, o tvorivosti, 

špeciálne o komickej inšpirácii... 
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Inými slovami možno povedať, že kapitola 1 Človek a jeho vnímanie v audiovizuálnej oblasti skúma niektoré charakteristiky 

diváka resp. používateľa. Kapitola 2 Multimediálne objekty sumarizuje dostupné relevantné poznatky o samotných komunikátoch. V 

tretej kapitole Produkcia multimediálneho titulu sa rozoberá známy životný cyklus audiovizuálneho titulu: vízia, financovanie, 

návrh, produkcia, postprodukcia, reklamná kampaň, distribúcia a remake. Kapitola 4 Tvorba multimediálneho titulu sa venuje 

vybraným otázkam kreatológie v audiovizuálnej oblasti. Ak na danú tému existuje dosť dostupných špecializovanejších prameňov, 

odkazujeme na ne, inak sa pokúšame medzeru preklenúť. Knihu dopĺňa dodatok o širších kontextoch informačnej technológie. 

 

Pri mnohoročnom prednášaní výberovej prednášky Multimédiá 2 na Matematicko-fyzikálnej fakulte (dnes Fakulta matematiky, 

fyziky a informatiky) Univerzity Komenského v Bratislave sa výklad vykryštalizoval do  horeuvedených tematických celkov. Niektoré 

časti kapitol, napr. o informatickom folklóre, slúžili iba ako doplnkové čítanie. Skúsenosť z prípravy samotnej jednosemestrálnej 

prednášky však ukázala, že v technickej oblasti (konkrétne príklady: formáty alebo projekty) bolo treba z roka na rok obmieňať alebo 

celkom inovovať niekedy až tretinu celkového rozsahu poznatkov. Pripomína to streľbu na letiaci cieľ. Poznávanie v audiovizuá lnej 

oblasti priam pred očami expanduje. Práve preto ani tento text po rozsiahlom dotvorení nemôže byť úplny (a technické detaily možno 

v prípade potreby nájsť v manuáloch a helpoch). Ilúziu úplnejšosti tu podporuje množstvo odkazov na ďalšie pramene.  

 

Ďakujem Slovenskému literárnemu fondu za podporu, bez ktorej by táto kniha ako celok nebola vznikla. 

 

Ďakujem študentom, ktorí ma mnoho naučili. 

A. F. 
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3.1 Vízia a logo 

 

Produkciu MM titulu možno rozdeliť na prípravu, realizáciu, promóciu, distribúciu a v prípade úspechu druhé (a ďalšie) vydanie. 

Vytváranie MM titulu sa v mnohom ponáša na filmovanie [Hols95]. MM titulmi sú vlastne aj divadelné predstavenie, film apod. 

[Šper99]. Je to tímová práca náročná na čas i peniaze. Pri príprave projektu si treba ujasniť, na akom trhu sa bude produkt predávať, 

na akej platforme sa bude vyvíjať a používať, ako zostaviť a čo najlepšie využiť rozpočet. Celkom na počiatku musí byť teda nápad, 

idea, podnikateľská vízia, sen, ale treba mať čím prv zhmotnenie v podobe názvu a loga. Kvalifikovaný odhad ekonomickej 

návratnosti sa líši podľa toho, či sa bude titul šíriť na trhu alebo v non-profit oblasti. V druhom prípade treba nájsť finančné zdroje u 

sponzorov, mimovládnych organizácií (NGOs), nadácií apod. Príkladom non-profit titulu môže byť cédéčko, zamerané na boj proti 

rakovine, drogám, za ochranu prírody, za osvetu v ľudských právach, na podporu rozvoja detskej tvorivosti... 

Existuje aj metodika, ako prísť na nápad. Touto oblasťou sa zaoberá kreatológia, náuka o ľudskej tvorivosti. V slovenčine je dostupná 

kniha Steven H. Kim: Podstata tvorivosti, Open Windows, Bratislava 1993, kde možno nájsť veľmi dobrú bibliografiu v tejto oblasti. 

Výskumu tvorivosti sa čiastočne venuje aj umelá inteligencia. 

Ekonomická kalkulácia v ziskovej oblasti musí čo najpresnejšie odhadnúť oi. človekoroky, cenu autorských práv použitých diel, 

nájomné, materiál, prácu, náklady na prieskum trhu, reklamu, promóciu a distribúciu. Na druhej strane sa stanovuje cena a 

predpokladaný počet predaných výrobkov i čas návratnosti a očakávaná výška zisku. 

Už na získavanie sponzorov treba pripraviť námet, synopsis, treatment, rozšírený o vývojový diagram pre užívateľa titulu, umelecké 

ukážky, niektoré realizačné predstavy... Výsledným podkladom na realizáciu titulu je však scenár. O príprave scenára 

dokumentárneho filmu vyšla v roku 1998 výborná kniha Kvetoslava Hečka Príprava a scenár dokumentárneho filmu, Artifacs, 

Bratislava 1998. 
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Pred začatím realizácie treba pripraviť aj harmonogram výroby, ktorý minimalizuje drahé prestoje, zosúlaďuje osobné rozvrhy členov 

tímu, právna príprava zabezpečí autorské práva, zmluvy o prenájme výrobných kapacít, pracovné zmluvy, ak trebam, tak aj súhlas na 

filmovanie v meste, povolenie vstupu do rezervácie apod. 

Ak sú členmi tímu mimoriadne drahí spolutvorcovia (herecké, spevácke či športové hviezdy), oplatí sa zabezpečiť podporný tím 

(asistenti, mobilné telefóny, lekár, požiarnik, masér, catering (kvalitná strava priamo na mieste) apod. Úlohou podporného tímu je 

šetriť drahý čas. 

Ak rozpočet nedovoľuje objednať alebo použiť drahý obrazový, zvukový alebo filmový materiál, treba nachystať alternatívne riešenie 

z tzv. voľných diel. Niektorí umelci alebo autori sa môžu na podporu dobrej myšlienky v non-profit oblasti vzdať honorára alebo ho 

znížiť. Typické príklady voľných diel sú príbehy zo staršej literatúry alebo noty skladateľa, ktorý zomrel pred viac ako sto rokmi. 

Autorské práva však môžu aj v takomto prípade platiť pre konkrétnu nahrávku daného orchestra alebo prekladateľský výkon žijúceho 

prekladateľa alebo jeho dedičov. Takže na použitie nového prekladu románu Don Quijote treba mať zmluvu s prekladateľom, lebo aj 

umelecký preklad je autorský výkon. 

 

3.2 Financovanie 

Okrem priamych investorov na komernčej báze môžu dielo podporiť aj sponzori. Terajšia právna úprava umožnuje okrem štátnej 

dotácie z MK SR alebo grantu z fondu Pro Slovakia, aby vydanie, honorovanie, reklamu či distribúciu hotového diela podporila 

ktorákoľvek solventná fyzická alebo právnická osoba. Podobnú situáciu možno vidieť v tzv. treťom sektore.  

Existujú ale aj nadácie, zamerané na ochranu a rozvoj kultúry, ako napr. Nadácia Matice slovenskej, Nadácia Alexandra Dubčeka, 

Nadácia Vladimíra Mináča či Nadácia Ľudovíta Štúra. Zoznam treťosektorových subjektov poskytuje napr. SAIA, Slovenská 

akademická informačná agentúra. Získanie prostriedkov z týchto zdrojov má svoje vlastné pravidlá hry. 

 

Tri právne formy 
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Platné právne formy pre sponzoring sú tri - dar, spolupráca a reklama. Od januára 2002 k nim pribudla nová jednopercentná 

možnosť. Pre tri právne formy treba, aby vydavateľ resp. producent mal účet v banke, prototypy troch jednoduchých jedno či 

dvojstranových zmlúv. Zmluva o reklame, zmluva o dare a zmluva o spolupráci podľa príslušných zákonov č. xxx, xxx, xxx. Niektorých 

sponzorov treba osloviť s ponukou, iní to nevyžadujú. Niekedy treba predložiť rozpočet knihy. Predmetom zmluvy býva, že sponzor 

prispeje takou a takou sumou na to či ono dielo a že autor alebo vydavateľ sa zaväzujú v knihe prezentovať sponzora, propagovať 

jeho výrobok alebo hoci ekologickú myšlienku. Sponzorom môže byť ktokoľvek a kedykoľvek. Môže ich byť na jeden projekt viac. 

Rozumné je osloviť sponzora na jeseň, lebo koncom roka po vyjasnení hospodárskeho výsledku sa možno ešte nájdu tohtoročné 

peniaze alebo sa žiadosť zaradí do budúcoročného plánu. Takýto plán má každá väčšia spoločnosť. Radšej ako literatúru však 

sponzorujú missky, zdravotníctvo alebo šport. 

V každom prípade sa kontakt začína osobne alebo zdvorilým listom, kde lobista, autor alebo vydavateľ predstaví svoju víziu, dielo, 

zámer... Rozumné je v tomto liste ponúknuť všetky tri formy ako možné, prípadne priložiť návrhy zmlúv, niekedy ich ešte upraví 

právne oddelenie sponzora či donátora. Slušné je po poskytnutí sponzoringu sa poďakovať osobitným listom, ešte v danom 

kalendárnom roku. Niektorí sponzori poďakovania evidujú a nevďačníkom nabudúce neprispejú. Ak sa v zmluve dohodnú termíny 

alebo vyúčtovanie použitia príspevku, treba byť korektný a presný, prípadne ako autor podbať na to, aby splnil svoju časť danej 

povinnosti vydavateľ. Napríklad načas poslať zmluvne prisľúbené knihy na dohodnuté adresy. 

Niekedy sa podarí nájsť sponzora pre niekoho iného alebo na niečo iné. Sponzoring nemusí mať formu korunovú. Ak má sponzor 

niečo pre neho relatívne lacné, papierne papier, minerálkari minerálky, mediálni sponzori mediálny priestor, môže sa podariť odľahčiť 

rozpočet nie priamo knihy, ale jej propagácie, promócie, výroby... Aj o vecnej podpore autora, diela, výroby či promócie by sa mala 

spísať zmluva. Príkladom takto financovanej knihy z najnovšej produkcie je rozkošný prozaický projekt Mejdan Ivana Popoviča, v 

ktorej ale v poďakovaní nesprávne uvádza, že kniha vyšla s finančnou podporou Literárneho fondu. To nemôže byť pravda, autor 

dostal zrejme niektorú formu podpory LF SR na napísanie diela, určite nie na vydanie. Autor alebo vydavateľ získal na vydanie tejto 

knihy aj finančný príspevok MK SR. V knihe majú tri vtipné reklamy traja sponzori - Minerálne vody, a. s. Prešov, Slovenská 
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sporiteľňa a Slovnaft. Celkovo ide o jedinečný príklad, ako funguje algoritmus získania a poskladania sponzorských príspevkov pre 

radostné osvieženie prozaickej scény. 

 

SAVOL 

Pre autorov vedeckej a odbornej literatúry prichádza do úvahy ešte členstvo so stokorunovým ročným poplatkom v Spoločnosti 

autorov vedeckej a odbornej literatúry (SAVOL), ktorú teraz vedie teatrologička dr. Dagmar Podmaková z Kabinetu divadla a filmu 

SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. O tejto forme podpory možno nájsť detaily na www.savol.miesto.sk, kde sú aj veľmi rozumné 

stanovy tejto najnovšej autorskej záujmovej organizácie, formulár na vstup a iné dokumenty. Tieto peniaze pochádzajú z poplatkov za 

reprografické zariadenia. Vnútila nám takýto paušálny peniaz za nelegálne xeroxovanie našich diel osvedčená legoislatíva Európske j 

únie a po mnohých planých rokoch je to prvá dobrá správa o tom, že inak na autorských honorároch socialisticky monopolne 

desťpercentne parazitujúca LITA sa ujala niečoho užitočného. Peniaze za xeroxy, skenery, disky a prevádzku rozmnožovní vyberá 

LITA a potom ich v dohodnutom pomere sprístupní prekladateľom, autorom a vydavateľom odborných a vedeckých diel. V prípade 

dvakrát ročne vyhlasovanej súťaže o podporu vydania SAVOL vyžaduje projekt a do tlače pripravený rukopis knižného diela, rozpočet 

od vydavateľa. Komisia SAVOL si objedná odborné posudky a na ich základe rozdelí peniaze. LITA si síce zase, tentoraz 

oprávnenejšie, strhne z reprografických poplatkov svoje percentá, no na svete sú už prvé knihy s touto podporou. SAVOL na odbornú 

alebo vedeckú knihu prispeje, ale nefinancuje ju spravidla celú. V knihe musí byť uvedené, že vydanie diela bolo s podporou SAVOL. 

 

Nová možnosť 

Od januára 2002 nám pribudla nová "jednopercentná" možnosť. Zákon 366/99 Zb., ľudovo nazývaný daňový zákon, o tom hovorí vo 

viacerých paragrafoch, kľúčový je paragraf č. 48: Vyhlásenie o možnosti použiť zaplatenú daň na verejnoprospešný účel. 

Daňovník môže predložiť správcovi dane vyhlásenie, v ktorom uvedie, že 1% ním zaplatenej dane sa použije na úhradu výdavkov na 

vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť, na telovýchovu, šport, ochranu životného prostredia, kultúru a obnovu 

kultúrnych pamiatok, v prospech ním určenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Takéto vyhlásenie je pre správcu dane záväzné. 
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V iných paragrafoch sa upresňuje: Vyhlásenie o možnosti použiť zaplatenú daň na verejnoprospešný účel podľa osobitného zákona 

(126) sa podáva súčasne s daňovým priznaním... 

Vyhlásenie obsahuje presné označenie daňovníka, ktorý ho podáva, určenie použitia peňažných prostriedkov na verejnoprospešný 

účel, číslo účtu, názov banky a presné označenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, v ktorej prospech má správca dane 

poukázať sumu... 

Daňovník, za ktorého ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov (ďalej len "ročné 

zúčtovanie") vykonáva na jeho žiadosť platiteľ dane, napíše vyhlásenie podľa odseku 2 a požiada najneskôr do 15. februára po 

uplynutí zdaňovacieho obdobia posledného platiteľa dane, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie, o jeho zaslanie podľa trvalého 

pobytu daňovníka. Platiteľ dane priloží k vyhláseniu potvrdené ročné zúčtovanie o výške zaplatenej dane a do 30. apríla v roku, 

v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva, vyhlásenie a potvrdené ročné zúčtovanie odstúpi správcovi dane podľa trvalého pobytu 

daňovníka. 

Správca dane je povinný do 60 dní od pripísania zaplatenej dane na jeho účet previesť peňažné prostriedky... určenej fyzickej osobe 

alebo právnickej osobe. Tento postup správca dane uplatní len v prípade, ak daňovník zaplatil daň v priznanej výške podľa daňového 

priznania. Rovnako postupuje správca dane aj v prípade, ak mu bolo doručené od platiteľa dane vyhlásenie s potvrdeným ročným 

zúčtovaním o výške zaplatenej dane. 

 

Vzorové vyhlásenie môže vyzerať napríklad takto: 

----------------------------------------------------------- 

VYHLÁSENIE podľa Zákona 366/99 Zb. 

 

Dolepodpísaný platca dane .......................... 

(meno, priezvisko, prípadne tituly, bydlisko a rodné číslo) 
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vyhlasujem, 

 

že 1 percento dane z príjmu, ktorú teraz platím za rok 2001, sa musí podľa paragrafu 48 zákona č. 366/1999 Zbierky (Zákon 

o daniach z príjmov) použiť na verejnoprospešný účel, konkrétne na pokrytie výdavkov na literárne aktivity (vydanie knihy a pod.) 

 

Názov vydavateľstva, časopisu, spolku... 

adresa aj so smerovacím číslom 

číslo účtu v banke, kód a adresa banky 

 

Miesto a dátum platby dane, čitateľný podpis 

----------------------------------------------------------- 

 

Nemožno dnes odhadnúť, aká časť jednopercentných presmerovaní pomôže našej zbedačenej kultúre. Tvorcovia sa týmto zákonom 

oficiálne dostávajú do úlohy žobrákov. Je našou spoločnou úlohou a šancou osloviť v tomto čase čo najviac dobrých ľudí, aby 

pomohli autorom, knihám, vydavateľom, aby si na to zvykli. Štát voči kultúre načisto zlyhal. Nová zákonná možnosť vrhá kultúru do 

nerovného zápasu o priazeň solventnejších. Dikcia zákona "na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, sociálnu starostlivosť, na 

telovýchovu, šport, ochranu životného prostredia, kultúru a obnovu kultúrnych pamiatok" identifikuje staronové skupiny žobrákov o 

jednopercentnú priazeň. Kultúra a obnova kultúrnych pamiatok sú aj v zákone symptomaticky na poslednom mieste. 

 

3.3 Realizácia v interiéri a exteriéri 

 Jednotlivé médiá (grafika, video, zvuk, text...) sa sústreďujú u autora (autorov), ktorý používa zvyčajne program na autorskú 

prácu alebo tradičný programovací jazyk na zostavenie interaktívneho systému. Systém sa zároveň testuje a ladí. Počas produkcie 

musí prebiehať sústavná kontrola kvality všetkých použitých médií [Hols95]. 
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Programy na autorskú prácu sú oi. HyperCard of firmy Apple (pravdepodobne prvý autorský prostriedok), Macromind Director, 

Authorware a Toolbook. IBM a Apple spoločne vyvinuli ScriptX. Ide o objektovo orientovaný jazyk a zároveň softverový štandard, 

nezávislý na HW platforme. Dokument ScriptX teda možno prehrávať na akejkoľvek platforme. Pilotnú implementáciu tejto normy 

vyvinula firma Kaleida Labs. V prostredí Windows je pre multimédiá štandardné riešenie. Na video možno použiť špeciálne 

prehrávače AVI a QuickTime [Hols95]. 

Ak je súčasťou výroby titulu aj nakrúcanie videa alebo filmu, treba zabezpečiť namiesto autorských prostriedkov štáb, jeho audio a 

video podskupinu, prípadne skupinu ľudí, ktorí dbajú o PR (public relations, vzťahy s verejnosťou). Nakrúcanie sa má dokumentovať 

(skriptka, fotograf), denné práce sa majú priebežne a čo najprísnejšie kontrolovať, aby sa po návrate zo štúdií alebo z exteriérov 

nezistilo, že niekde je neostrániteľná technická alebo významová chyba. 

Potom nasleduje postprocessing - práca v strižni a nahrávacom alebo dabovacom štúdiu, kde sa prakticky nanovo vytvára celá 

zvuková stopa, robia sa nekamerové filmové triky, kombinuje sa video s animáciou, vyrábajú sa titulky apod. 

V súčasnej kultúre obrazovky je publikum dobre trénované na filmový strih, spojenie dvoch dynamických obrazov. Základom 

rozprávania hry alebo videosekvencie je najčastejšie príbeh, tj. usporiadanie udalostí alebo záberov v čase. Sú tri hlavné naratívne 

stratégie: román (putovanie po ceste), dráma (konflikt v uzavretom priestore, napr. na námestí) a filmové rozprávanie, ktoré je 

kompromisom medzi horeuvedenými dvoma, typickým prostredím pre filmové rozprávanie je ulica. Okrem toho existujú aj interaktívne 

stratégie: hypertext alebo kinoautomat, kde publikum albo užívateľ volí jednotlivé vetvy príbehového rozprávania. Rozprávač je 

súhrnom nasledujúcich špecialistov: anonzm, autor, dramaturg (story editor), režisér, výtvarník, skladateľ, návrhár kostýmov, herec, 

špecialista na efekty, gagman, špecialista na dialógy, návrhár charakterov (postáv, napr. film Policajt v Beverly Hills II a vyššie 

vytvárali iní autori pričom zachovali iba typ postavy, ktorú hral herec Eddie Murphy). O dramaturgii a réžii divadla a filmu je dostatok 

literatúry v slovenčine - skriptá VŠMU, knihy prof. Karvaša, v Národnom divadelnom centre práve vydané knihy P. Scherhaufera a S. 

Ejzenštajna... 

 

3.4 Reklamaná kampaň a promócia 
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Uvedenie titulu na trh (promotion) by sa malo stať zreteľnou a dobre čitateľnou udalosťou. Niekedy sa robí vo forme krstu alebo 

tlačovej besedy (tlačovka, press conference). Rozumné je pripraviť pre médiá press release (tlačové vyhlásenie), krátky oznam cez 

tlačovú kanceláriu, bilboardy, plagáty, pozvánky, súťaže... Príkladom dobre zvládnutej promócie je pred časom uvedený film o tom, 

ako sa potopila nejaká veľká loď. 

 

3.5 Distribúcia 

 Technológia ponúka viacero nosičov: CD-ROM (typy formátov Macintosh, ISO 9660, PhotoCD), zasúvacie kazety pre 

videohry, CD-ROM pre videohry (typy formátov sa líšia podľa výrobcov 3DO, Sega Genesis CD, Phillips-CD), interaktívne laserové 

disky (formáty úrovne 1, 2 a 3), DVD (digital video) a multimediálna sieť. 

Okrem toho treba zorganizovať aj zmluvných partnerov, ktorí vlastnia distribučné siete (obchody, reklamné agentúry, virtuálne 

obchody...). Treba si vyjasniť, kto platí rozvoz, balenie, poštovné, reklamu... 

Nezabezpečená distribúcia (napr. nesúlad vrcholu pôsobenia reklamy s dostatkom titulov na trhu) môže pochovať ľubovoľne kvalitný 

projekt. 

 

3.6 Druhé (a ďalšie) vydanie 

Podmienkou na druhé vydanie býva úspech. Treba rozlišovať medzi dotlačou a novým vydaním. Nové vydanie znamená nové 

autorské zmluvy. Ak je nové vydanie prepracované (remake), môžu autori požadovať zmluvy ako na nový titul. 

Iné vydanie môže byť aj v inom jazyku (nemecká mutácia, francúzsky preklad, skrátená japonská verzia...), na inej platforme, v inom 

žánri (Brutálna Nikita bol film, ktorý sa pre úspech stal základom a názvom seriálu), hra sa môže zmeniť na román, poviedka na film, 

CD edícia môže prejsť na web, môže sa zmeniť mediálny nosič (úspešná pieseň: gramoplatňa, audiopáska, CD, videoclip, filmová 

melódia). Vynikajúcim príkladom úspechu z MFF UK je Comenius Logo: tvorivá informatika autorov Andrej Blaho a Ivan Kalaš (CL 

Group, Bratislava 1998, ISBN 80-967990-0-8). Prostredie Comenius Logo vyšlo do r. 1998 v jedenástich jazykových mutáciách. 
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