
ANIMOVANÉ PROGRAMY bez komentára  
 
Ahoj, braček! 1-28, 28 x 8´, 1991 
Animovaný seriál príbehov vychádzajúcich z detskej skladačky. Premeny 
tvarov, oživovanie predmetov i postáv vyzývajú dieťa k tvorivej hre 
a inšpirujú jeho fantáziu. 
Výtvarník: Kadleček Ludvík 
Réžia: Kadleček Ludvík 
 

 
 

 
 
Al a Dal 1-7, 7 x 8´, 1993 
Animovaný seriál Miroslava Kačora o dvoch plastelínových kamarátoch                     
Ala a Dala na jednom obyčajnom dvore. 
Výtvarník: Nytra Dalibor 
Réžia: Nytra Dalibor 
 

 
 
 

 
Brnko a Lenka 1-7, 7 x 7,5´, 1988 
Animovaný seriál o veselých prázdninových dobrodružstvách dvoch 
malých neposedníkov v tábore. 
Výtvarník: Polák Václav, Nováková Katarína, Dušátková S.  
Réžia: Polák Václav  
 

 
 
 

 
Cik-cak cirkus 1-21, 21 x 8´, 1982-1985 
Cik-cak cirkus je najmenší cirkus na svete, ktorého šapitó vzniká večer čo 
večer pod dáždnikom principála, ktorý svojich artistov vyťahuje z cylindra. 
Výtvarník: Nesvadba Miloš 
Réžia: Horvatovič Milan 
 

 
 
 
 

 
 
Cukrú a Krá 1-21, 21 x 8´, 1988-1991 
Animovaný seriál Milana Horvatoviča o zvieratkách z jedného parku, kde si 
navzájom pomáhajú, prežívajú veselé príhody v rôznych ročných 
obdobiach a v ktorých víťazí myšlienka harmonických vzťahov. 
Výtvarník: Lysková Jolanta, Stojak Antonín, Skálová Ivana, Kučera 
Miroslav 
Réžia: Horvatovič Milan 
 

 
 
 
 
Dada a Dodo 1-14, 14 x 7´, 1988-199  
Animovaný seriál grotesiek Ľubomíra Kotrhu o dvoch súrodencoch Dade 
a Dodovi, ktorí sa snažia pomôcť, byť užitoční v pravú chvíľu a v rôznych 
situáciách zažijú sériu prekvapivých a neobyčajných zážitkov. 
Výtvarník: Kotrha Ľubomír 
Réžia: Urc Rudolf 
 
 
 
Diviak Alojz 1-7, 7 x 7´, 1987-1991 
Animovaný seriál Jána Rísa pre najmenšie deti o diviakovi Alojzovi, ktorý 
zachraňuje lesných kamarátov pred nebezpečenstvom. 
Výtvarník: Čvančarová-Pražská Vendula 
Réžia: Sommernitz Jiří 
 

 
 



Doktorské rozprávky 1-7, 7 x 7´, 1989 
Animovaný seriál Ľubice Kováčovej s lekárskou tématikou. 
Výtvarník: Filčík Gabriel 
Réžia: Horvatovič Milan 

 
 
 
 
 
 
 

Domino a jeho kamaráti 1-13, 13 x 7´, 1972-1974 
Animovaný seriál Ota Korába a Václava Bedřicha o Dominovi a jeho 
kamarátoch, ktorí zažívajú rôzne dobrodružstvá. 
Výtvarník: Bedřich Václav, Šiška B. 
Réžia: Bedřich Václav 
 

 
 
 
 
 
 

Dvorček za domom 1-13, 13 x 8´, 1976-1982 
Animovaný seriál o živote zvieratiek na konci dvora. Je to súbor 
drobných dobrodružstiev obyvateľov, ktorých spája vzájomný vzťah 
a susedská spolupatričnosť. 
Výtvarník: Novák Iľja 
Réžia: Bedřich Václav, Trlica Karel, Novák Iľja, Kosová Elena 
 

 
 
 

 
Ferko a Ambróz 1-21, 21 x 7,5´, 1984-1988 
Animovaný rozprávkový seriál Milana Horvatoviča o veselých príbehoch   
malého Ferka a jeho priateľa pelikána Ambróza, ktorí spoločne prežívajú 
každodenné starosti, radosti i dobrodružstvá. 
Výtvarník: Filčík Gabriel 
Réžia: Horvatovič Milan 
 

 
 

 
Guľaté rozprávky 1-7, 7 x 7´, 1994 
Animovaný seriál o loptách a loptičkách, guľôčkach a balónikoch, ktoré 
prežívajú svoje príbehy vo svete Guľatých rozprávok. Guľatí hrdinovia - 
hračky, sa sem prenášajú z reality, aby pomáhali a tiež nachádzali 
nových priateľov.  
Výtvarník: Pálka František 
Réžia: Pálka Ladislav 

 
 

 
Hav a Kvik 1-7, 7 x 7,5´, 1996 
Animovaný seriál pre najmenších o psíkovi, prasiatku, o ich neobyčajných 
zážitkoch v rozprávkovom mestečku, ktorý vo forme jednoduchého 
leporela zoznamuje dieťa so svetom okolo nás a veselou pointou ich 
motivuje k poznávaniu i základom vzájomných vzťahov. 
Výtvarník: Zeman Michal, Šeděnková Jitka 
Réžia: Zeman Michal 
 

 
                                                  

                                              
Hlinené rozprávky 1-16, 16 x 9´, 1995 
Animovaný seriál, v ktorom ožívajú v dielni keramika hrudka hliny - Hliňo 
Miňo a Handra Sandra. Hliňo Miňo sa hrá, premieňa, formuje a Handra 
Sandra je jeho spoluhráčom. Obaja sa  hrajú, premieňajú a vytvárajú tak 
svet fantázie, blízky malým i veľkým... 
Výtvarník: Leššo Koloman 
Réžia: Jurišič František 
 
 



Jarné rozprávky 1-7, 7 x 7´, 1994 
Animovaný seriál Jany Janisovej o kvetine hyacint menom Cyril,     ktorý 
si postupne hľadá a nachádza miesto medzi ostatnými kvietkami, čím 
nepriamo sprostredkuje akúsi exkurziu po rastlinnej ríši. 
Výtvarník: Satrapová Marie 
Réžia: Seko Garik 
 

 
 

 
                                               Jež a húsenica, 6´, 1977 

                                                 Animovaná rozprávka Karola Floréna o krátkej nezhode ježka  
a húsenice z jablka, ktorá skončí spoločným sledovaním televízneho 

                                               programu a nakoniec nerozlučným priateľstvom. 
                                               Výtvarník: Fenclová Jarmila 
                                               Réžia: Hájek Ludví 
 

 
Kamarát z chodníka 1-13, 13 x 8´, 1995 
Animovaný seriál o chlapčekovi Kubovi a jeho kamarátovi, panáčikovi         
nakreslenom kriedou na chodníku. Vždy, keď si hlavný hrdina nevie dať 
rady, „oživí“ pomocou zázračného gombíka svojho kamaráta z chodníka. 
Spoločne sa vyberú do krajiny fantázie, kde sa všetko môže a kde je 
všetko možné... 
Výtvarník: Miška Jiří P. 
Réžia: Baránková Vlasta 

 
 

                                             
 
Kuklík a sova Vihuela 1-13, 13 x 8,5´, 1982 
Animovaný seriál Václava Mergla o škriatkovi Kuklíkovi a sove Vihuele, 
ktorí sú malými záchrancami prírody. Zasiahnu účinne vždy všade tam, 
kde sa zvieratá neraz chovajú ako ľudia, ktorí si nevážia životné 
prostredie. 
Výtvarník: Mergl Václav, Stoják Antonín 
Réžia: Renč Ivan 
 

 
 

 
Kvapka 1-7, 7 x 8´, 1994 
Náučný animovaný seriál Bernadettty Šilingerovej o malej kvapke, ktorá 
sa sa vydala z mora na veľkú dobrodružnú cestu po svete. Deti s ňou 
objavujú tajomstvo putovania vody v prírode a na rozprávkovom základe 
rozvíjajú poznanie, ktoré ich inšpiruje a motivuje. 
Výtvarník: Dúha Michal 
Réžia: Baran Jaroslav 
 
 

 
                                           

 
Letecké príbehy 1-7, 7 x 7´, 1996 
Animovaný seriál Ladislava Vlka, v ktorom ožíva hrudka plastelíny a malé 
lietadielko, ktoré sa kamaráti so všetkými vo vzduchu i na zemi. Príbehy sú 
plné neobyčajných zážitkov, dobrodružstva, napätia a pekných 
kamarátskych vzťahov, ktoré pomôžu v pravú chvíľu. Deťom sa otvára 
neobyčajný svet fantázie a premien. 
Výtvarník: Kadleček Ludvík 
Réžia: Ohnút Petr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marcelko a dedko Bonifác 1-7, 7 x 8,5´, 1978-1983 
Animovaný seriál Zdeňka Rozkopala o veľkom priateľstve dedka Bonifáca 
a jeho starého auta, ktoré jazdí na ríbezľovú šťavu. 
Výtvarník: Zeman Josef 
Réžia: Zeman Josef 
 
 
 
 
 
Minirozprávky do postieľky 1-7, 7 x 7´, 1977-1979 
Animovaný seriál Anny Minichovej približuje rozprávkový svet v    
drobnej tráve, kde malá mravčienka vždy zaostáva v hrách s veľkými a 
podarí sa jej vždy niečo vyviesť... Humorno-lyrické príbehy, ktoré 
zdôrazňujú potrebu spánku. 
Výtvarník: Šedivá Eva 
Réžia: Bedřich Václav, Novák Ilja 
 

 
 
Myši na scénu 1-21, 21 x 8´, 1993 
Animovaný seriál o malých myškách, ktoré žijú v divadle a ktoré si     
každý večer prehrávajú repertoár divadla v svojskej interpretácii. 
Výtvarník: Halousková Marcela 
Réžia: Lamka Josef 
 
       
 

                                                
Najmenší hrdinovia 1-21, 21 x 8,5´, 1985-1991 
Bábkový seriál Kolomana Lešša o dievčatku Terezke, ktorá dostane na 
Vianoce skladačku a poskladá si z nej dvoch podivuhodných panáčikov. 
Má ich rada a oni sa starajú o jej dobrú náladu, zdravie, čistotu 
životného prostredia, ba aj o jej výchovu. Keď treba zasiahnuť, 
panáčikovia sa dávajú do akcie a všetko hravo zdolajú.  
Výtvarník: Leššo Koloman 
Réžia: Jurišič František 
 
 
Naši verní kamaráti 1-7, 7 x 7,5´, 1986-1989 
Animovaný seriál Viktora Kubala ml., v ktorom sa deti dozvedia     
o užitočnosti vetra v prírode. 
Výtvarník: Jaššo Marián 
Réžia: Kubal Viktor ml. 
 

 
 
 

 
O Petrovi 1-24, 24 x 6´, 1975 /7 ČB, 17 F/ 
Animovaný seriál Viktora Kubala o malom nezbednom chlapcovi Petrovi, 
ktorý sa naraz ocitá v zložitých situáciách prerastajúcich skutočnosť. 
Výtvarník: Kubal Viktor st. 
Réžia: Kábrt Josef, Kubal Viktor 
 
       
 
 
 
Panák z križovatky 1-7, 7 x 6´ 1980-1981 
Animovaný seriál Viktora Kubala st., ktorý neobyčajne veselým 
spôsobom oboznamuje deti o význame semaforu, o rešpektovaní 
poriadku na križovatke a zároveň aj približuje dieťaťu problematiku 
opatrného prechodu cez križovatku prostredníctvom panáka na 
semafore. Panák z križovatky ožíva a hľadá si priateľov. 
Výtvarník: Kubal Viktor st. 
Réžia: Kubal Viktor st. 
       
Papierová Kika 1-7, 7 x 9´, 1993 
Animovaný seriál Soni Koželovej, v ktorom ožíva album s postavičkami 
pripravenými na výrobu animovaných rozprávok pre deti. Dievčatko Kika 
príde do štúdia animovaného filmu a objaví čaro a mágiu filmu. 
Výtvarník: Kanala Kazimír  
Réžia: Jurišič František 



Plastivízia 1-28, 28 x 2´, 1991-1994 
Animovaný plastelínový seriál Miroslava Kačora pre dospelých, parodujúci 
fenomén televízie a jej jednotlivých programových typov. 
Výtvarník: Nytra Dalibor 
Réžia: Nytra Dalibor 
 

 
 
 

Pod zelenou horičkou 1-14, 14 x 7´, 1995 
Animovaný seriál humorných grotesiek o svojráznom capkovi, ktorý 
s dvojicou malých zajkov s ľahkosťou zvláda akýkoľvek problém. 
Výtvarník: Kanala Kazimír 
Réžia: Vlk Ladislav 
 

 
 
 

Pre Terezku 1-7, 7 x 8´, 1996 
Animovaný seriál Zuzany Križkovej o malej Terezke, ktorá sa bojí chodiť 
do škôlky. Spoločne s kamarátom drozdíkom vstupuje do sveta fantázie 
vlastných kresbičiek a učí sa byť veľkou a nebojácnou škôlkárkou.  
Výtvarník: Pálka František, Lauf Alexander 
Réžia: Hejcman Ivan 
  

 
 
 

Sad 8´, 1968 
Kreslená rozprávka Viktora Kubala o tom, ako vtáci pomôžu človeku 
vyhnať z jabloňového sadu červíkov a on im za to urobí krásne búdky. 
Výtvarník: Kubal Viktor, st. 
Réžia: Kubal Viktor, st. 
 

 
 
 

Sarka a Farka 1-7, 7 x 7´, 1995 
Animovaný seriál o dvoch zbojníkoch, ktorí šarapatia v rozprávkach. 
V každom príbehu vsúpia medzi známe postavičky a keďže vždy idú tam, 
kde by sa mohli schuti najesť, rozprávka sa končí netradične 
a s humorom. 
1. Sarka a Farka a Snehulienka, 2. ... a Červená čiapočka, 3. ... 
a Šípková Ruženka, 4. ... a hrnček var!, 5. ... a medovníkový domček, 6. 
... a drak, 7. ... a lesné víly. 
Výtvarník: Šejda Bohumil 
Réžia: Šejda Bohumil 

 
 
Sedem výmyselných budíkov 1-7, 7 x 7´, 1991 
Animovaný seriál grotesiek Jozefa Pavloviča o pánovi a jeho nerozlučnom 
kamarátovi budíkovi, ktorí spolu prežívajú veselé príbehy plné fantázie 
a neobyčajných situácií. 
Výtvarník: Smetana Zdeněk 
Réžia: Kačena Miroslav 
 
 
 
Senzačné zážitky Klokana Hopíka 1-14, 14 x 8´, 1995 
Animovaný plastelínový seriál Zdeňka Vinša o malom, neuveriteľne 
zvedavom klokanovi Hopíkovi a jeho dobrodružstvách. V príbehoch 
plných humorných situácií a gagov spoznávame malého zvedavého 
klokana Hopíka a spolu s ním môžeme zažiť množstvo neuveriteľných 
zážitkov a dobrodružstiev. Jednoducho, klokan Hopík je na svete prvýkrát 
v živote! 
Výtvarník: Dvořáková Lucie 
Réžia: Vinš Zdeněk 
 

 
 
 
 
 

 



Škriatok do bytu nepatrí 1-7, 7 x 7´, 1990-1992 
Animovaný seriál Zuzany Novákovej o malom lesnom škriatkovi, ktorého si 
prinesie domov dievčatko v košíku s hríbami. Táto náhoda spôsobí série 
neobyčajných stretnutí, prekvapení a čarovania pre celú rodinu a nakoniec 
sa škriatok vráti tam, kde je mu najlepšie, do prírody. 
Výtvarník: Nesvadba Miloš 
Réžia: Hejcman Ivan 
 

 
 

Tri svište 1-7, 7 x 7´, 1979 
Animovaný seriál Ľjuby Štíplovej bez komentára, ktorého hlavnou témou je 
ochrana prírody a šibalstvá troch malých svišťov v krásnej slovenskej 
prírode. Každý z príbehov má okrem množstva humorných gagov aj 
výchovné časti, ktoré deti naučia, čo je v prírodnej rezervácii dovolené a čo 
nie. 
Výtvarník: Bohumil Šejda 
Réžia: Bohumil Šejda 
 

 
 

Utieračik 1-7, 7 x 7´, 1989 
Bábkový seriál Anny Minichovej o Utieračikovi a jeho kamarátoch zo 
školského peračníka. 
Výtvarník: Kaletová Jarmila 
Réžia: Pikalík Vladimír 
 

 
 
 

 
Vták Gabo 1-21, 21 x 7´, 1988-1991 
Animovaný seriál grotesiek Bernadetty Šilingerovej o podivuhodnom 
vtákovi, ktorý vstupuje do sveta a s humorom rieši všetky situácie. 
Výtvarník: Šejda Bohumil 
Réžia: Šejda Bohumil 
 

 
 

 
 
Zajac a lenivý horár 1-7, 7 x 7,5´, 1985 
Animovaný seriál Milana Šimka o prefíkanom zajacovi. V horárni si 
pohodlne žije horár so svojím psom a naplno sa oddáva svojej záhradke, 
kde pestuje kapustu. V hore žije prešibaný zajačik, ktorý má  nadovšetko 
rád kapustné hlávky. Vystriehne horárovu neprítomnosť a každý deň sa 
zmocní jednej. Pochutná si na nej a pri tom naučí horára väčšmi sa starať  
o les. Postupne sa kapustná záhradka premení na lesnú škôlku, v ktorej 
horár pestuje mladé stromčeky.  
Výtvarník: Zeman Josef 
Réžia: Zeman Josef 
 
Zázračný pes, 1-7, 7 x 6,5´, 1983-1986 
Animovaný seriál Dušana Dušeka o veselých príhodách chlapca a jeho 
kamaráta, verného psa, v ktorých dominuje túžba po dobrodružstve a téma 
priateľstva. 
Výtvarník: Remeš Stanislav 
Réžia: Remeš Stanislav 
 

 
 

Zvonček a Margarétka 1-7, 7 x 8´, 1995 
Animovaný seriál Valérie Takáčovej a Františka Jurišiča o dvoch pôvabných 
lúčnych škriatkoch, o chlapčekovi Zvončekovi a dievčatku Margarétke a ich 
objavovaní zázračného sveta živej prírody. Spoznávajú svoju lúku a jej 
obyvateľov. Spoločne s nimi môžeme spoznať aj hravé Slniečko, ufrfľaného 
Mesiačika, nezbedníkov Vetríka a Dáždika, ale i Mrázika, ktorý na lúku 
prináša zimu a odpočinok. 
Výtvarník: Takáčová Valéria 
Réžia: Takáčová Valéria, Jurišič František 
 


