ANIMOVANÉ PROGRAMY s komentárom
Bol raz jeden zámoček, bol raz jeden hrad 1-14, 14 x 7,5´, 1996
Animovaný seriál Václava Šúplatu s komentárom Borisa Farkaša o
slovenských hradoch a zámkoch, ktorý formou modernej rozprávky
inšpiruje malého diváka k neobyčajnému poznaniu kultúrnych hodnôt
a motivuje deti k zvedavosti o našej histórii.
Výtvarník: Pálka Ladislav
Réžia: Pálka Ladislav

Bračekovia mravčekovia 1-13, 13 x 8´, 1977-1985
Animovaný seriál Jozefa Pavloviča s komentárom Emílie Tomanovej,
Heleny Geregovej a Jozefa Skovaya o bračekoch mravčekoch Julovi
a Gustovi, ktorí sú hraví a veselí výmyselníci. Objavujú drobný svet
v tráve a spoznávajú svojich nových priateľov.
Výtvarník: Ostrčil Zdeněk
Réžia: Ostrčil Zdeněk

Bratislavské rozprávky 1-14, 14 x 9´, 1991-1999
Animovaný seriál podľa literárnej predlohy Márie Ďuríčkovej s komentárom
Karola
Machatu,
v ktorom
ožívajú
príbehy
z dávnej
minulosti,
vychádzajúce zo zdrojov národnej kultúry Bratislavy a jej okolia. Otvára
deťom fantastický a tajomný svet starých legiend a rozprávok. Ožívajú
v nich rozprávkové bytosti –vodník, škriatok, vodné víly, drak...
a v každom z nich je odmenená šľachetnosť srdca i odvaha, ktoré víťazia
nad zlom a temnými silami.
Výtvarník: Slivka Ondrej
Réžia: Slivka Ondrej, Urc Rudolf
Buvirozprávky 1-14, 14 x 8´, 1994-1995
Animovaný seriál podľla literárnej predlohy Daniela Heviera s komentárom
Jána Galloviča. Buvik, roznášač snov, tu prežíva poetické i zábavné
dobrodružstvá s rôznymi mláďatami a tvorčekmi, ktorým sa nechce ísť
spať...
Výtvarník: Vybíralová Lenka
Réžia: Pospíšil Martin

Čarovné zrno 1-2, 2 x 9´, 1999-2001
1. Janko Hraško
Prvá časť animovaného seriálu Čarovné zrno podľa literárnej predlohy
Márie Ďuríčkovej na námet slovenskej ľudovej rozprávky o Jankovi
Hraškovi s komentárom Michala Dočolomanského, ktorého príbeh patrí
k našim najznámejším rozprávkam. Jasne v nej zaznieva podobenstvo
o tom, ako malý a nepatrný človiečik s veľkosťou hrášku dokáže dosiahnuť
aj nemožné... Inšpiruje malých i veľkých divákov k dôvere vo vlastné sily
a aktivitu.
2. Čert slúži
Druhá časť animovaného seriálu Čarovné zrno rozpráva príbeh
o prekabátenom čertovi. Patrí k známym rozprávkam, pretože v ňom
triumfuje nielen ľudová múdrosť, ale najmä humor, ktorý je blízky
všetkým...
Výtvarník: Čepek Tomáš
Réžia: Čepek Tomáš, Trajterová Monika

Čertík Lucifuk 1-14, 14 x 8´, 1990-1993
Animovaný seriál Lubomíra Beneša s komentárom Jozefa Krónera
o čertíkovi Lucifukovi, ktorý je synom samého Lucifera. V škole sa vždy
ulieval, avšak táto vlastnosť sa mu nevyplatila v „čerťom“ živote, lebo
vždy poplietol každé kúzlo. Keď získal vyučenie u kováča, rozhodol sa
ostať na zemi medzi ľuďmi, ale situácia v pekle ho donútila, aby sa zase
vrátil tam, odkiaľ pochádza.
Výtvarník: Tippman Jan
Réžia: Beneš Lubomír

Čin – Čin 1-10, 10 x 8,5´, 1970,
Animovaný seriál podľa literárnej predlohy Ľudmily Podjavorinskej
s komentárom Ivana Krajíčka o životných osudoch vrabčiaka Čima
Čimčara a jeho kamarátke Činke.
Výtvarník: Dudešek Jan, Dobrovolný Václav
Réžia: Dudešek Jan

Čo si hračky rozprávali 1-7, 7 x 8´, 1990
Animovaný seriál Heleny Truskovej podľa literárnej predlohy Márie
Ďuríčkovej s komentárom Borisa Farkaša o hračkách, ktoré sú samé
doma a navzájom si rozprávajú príbehy, ktoré prežili s Marinkou.
Výtvarník: Pálka Ladislav
Réžia: Pálka Ladislav

Čo videl mesiac? 1-7, 7 x 8,5´, 1991-1992
Animovaný serál Kazimíra Barlíka s komentárom Ladislava Chudíka,
v ktorom sa vždy o polnoci odohrá príbeh medzi detskými hračkami.
Rozprávačom je mesiac, kráľ snov a v každom pokračovaní nám prezradí
viac o priateľstve Pipi, Pepeho a nezbednej opice.
Výtvarník: Beňo Miroslav, Hrdlička Miroslav, Schultz Pavel
Réžia: Barlík Kazimír

Čo videli stromy 1-7, 7 x 7´, 1997
Animovaný seriál Romana Brata s komentárom Mariána Slováka,
v ktorom stromy rozprávajú zvedavému dievčatku svoje príbehy
z rôznych končín sveta.
Výtvarník: Hložeková Dagmar
Réžia: Ostrčil Zdeněk

Danka a Janka 1-14, 14 x 8´, 1971-1988
Animovaný seriál podľa literárnej predlohy a námetu Márie Ďuríčkovej,
s komentárom Emílie Tomanovej a Anny Bučinskej o dvoch sestrách
dvojčatách, Danke a Janke, ktoré vstupujú do sveta vytvoreného
detskou fantáziou Sú to poetické a humorne ladené príbehy, v ktorých sa
Danka a Janka ocitajú v rôznych situáciách, ktoré musia spolu vyriešiť.
Výtvarník: Dudešek Jan, Dobrovolný Václav
Réžia: Dudešek Jan

Do toho, do toho! 1-7, 7 x 7,5´, 1986
Animovaný seriál veselých športových rozprávok o zvieratkách na námet
Zbyňka Malinského, Viery Lorencovej a s komentárom Andreja Hryca.
Výtvarník: Čechová Oľga, Hluchaničová Miluše, Vitová Iva
Réžia: Dvořák Břetislav

Domček, domček, kto v tebe býva? 1-6, 6 x 8,5´, 1998-2002
Animovaný seriál Heleny Truskovej podľa literárnej predlohy Márie
Ďuríčkovej, v ktorom dieťa spoznáva formou hry nielen svet okolo nás,
ale objavuje zároveň aj základné vzťahy a hodnoty.
Výtvarník: Kubenková Katarína, Ondriáš Dušan, Farkašová Eva
Réžia: Jurišič František, Chlebík Ján

Dopraváčik uja Sládka 1-25, 25 x 8´, 2002
Pantomimický seriál, ktorého cieľom je naučiť deti predškolského veku
orientovať sa v každodennej dopravnej situácii. Hlavným protagonistom
a sprevádzateľom deja v jednotlivých dieloch je mím Milan Sládek.
Réžia: Midriak Ľuboš

Drobci 1-7, 7 x 8´, 2014-2016
Animovaný seriál Vandy Raýmanovej s komentárom Petry Polnišovej a
Michala Fajnora o dvoch súrodencoch, Benovi a Tomovi, ktorí sú dvojica
ako hrom. Málo spia a veľa vedia, ani chvíľu neobsedia... A neustále čosi
vymýšľajú!
Výtvarník: Raýmanová Vanda, Šebestová Ivana
Réžia: Struss Michal, Raýmanová Vanda

Dvaja kamaráti 1-4, 4 x 9´
Animovaný seriál Pavla Skaličana s komentárom Jozefa Krónera o dvoch
kamarátoch - psíkovi a medvedíkovi, ktorí spolu prežívajú rôzne
dobrodružstvá, navzájom si pomáhajú a žijú v malom domčeku na kraji
lesa.
Výtvarník: Faltová Viera
Réžia: Horvatovič Milan

Emil Pampúšik 1-7, 7 x 8,5´, 1995
Animovaný seriál Blanky Šperkovej s komentárom Mariána Labudu
o veselom klaunovi Emilovi Pampúšikovi, ktorý sa odrazu ocitne mimo
svoj rušný cirkus. Nájde tu ticho a pokoj, ale zároveň zajacov, ktorí
neustále rušia jeho snahu oddýchnuť si. A tak, zatiaľ čo v každom
príbehu si kladú navzájom rôzne prekážky, nakoniec nad Emilkom
nenápadne zvíťazia, dokážu spolu nažívať a pochopiť jeden druhého...
Výtvarník: Šperková Blanka
Réžia: Šperková Blanka

Félix a rúrka 1-13, 13 x 8´, 1988
Animovaný seriál Ivana Renča s komentárom Maroša Kramára o
kúzelníkovi Félixovi a vodovodnej rúrke. Sú to úsmevné príbehy
vodovodnej rúrky, ktorá vždy vystúpi zo steny, aby napomohla napraviť
krivdu rozprávkových postáv, aby vždy zvíťazilo dobro, radosť a zároveň,
aby sa neplytvalo pitnou vodou. Po každom dobrodružstve sa opäť vráti
tam, kde ju kúzelník Aureola najviac potrebuje, do steny, aby aj jemu
tiekla čistá voda. A ešte o tom, aká je pre nás všetkých dôležitá čistá
voda.
Výtvarník: Stoják Antonín
Réžia: Renč Ivan

Hlavne, že sa vezieme 1-21, 21 x 9´, 1970-1973
Animovaný seriál Jána Navrátila s komentárom Zdeny Gruberovej o
dvoch myškách - Dodovi a Malvínke.
Výtvarník: Kaftanová Alena
Réžia: Horvatovič Milan

Hrdinovia siedmich morí 1-7, 7 x 8,5´, 1990-1996
Animovaný bábkový seriál Jána Uličianskeho s komentárom Stanislava
Dančiaka, v ktorých autor originálnym spôsobom parafrázuje príbehy
známych dobrodružných hrdinov. Jeden vyrozpráva Móric Leňovský,
ktorý sa pri hľadaní pomarančov pre kráľovnú Regínu ocitol medzi
černochmi a ledva si zachránil život. Či Stroskotanec Robímsám, ktorý sa
ako Robinson ocitne na ostrove a keď ho moreplavci zachránia, priviaže si
za loď celý ostrov, aj zvieratká...
Výtvarník: Martauz Štefan
Réžia: Martauz Štefan

Hrkálka a korálka 1-7, 7 x 8´, 1979
Animovaný seriál Jána Navrátila s komentárom Božidary Turzonovovej
o dvoch sestričkách Hrkálke a Korálke. Hrkálka a Korálka sú dve
parádnice, ktoré sa vedia vždy vynájsť, ako sa navzájom predbehnúť
v parádení.
Výtvarník: Smetana Zdeněk
Réžia: Horvatovič Milan

Chochmesovci 1-14, 14 x 5´, 2018
Animovaný seriál Diany Kacarovej Starinskej s komentárom Richarda
Stankeho o etikete, o pravidlách spoločenského správania, úcte,
ohľaduplnosti, slušnosti, zdvorilosti, takte a empatii.
Výtvarník: Ové Pictures
Réžia: Šveda Róbert

Indické rozprávky 1-7, 7 x 7,5´, 1992
Animovaný seriál Maríny Terenovej s komentárom, čerpajúci námety
z bohatstva
indických
ľudových
rozprávok.
Cez
podobenstvá
o zvieratách podáva informáciu o základných etických hodnotách.
Výtvarník: Lesniak Milan
Réžia: Lesniak Milan

Japonské rozprávky 1-7, 7 x 7, 1969-1972
Animovaný seriál s komentárom Ladislava Chudíka na motívy starých
japonských ľudových rozprávok s ponaučením.
Výtvarník: Šiška Bohumil
Réžia: Horvatovič Milan

Jurošík 1-28, 28 x 8´, 1991-1993
Animovaný seriál Mariána Vaneka s komentárom Stanislava Dančiaka
čerpajúci zo slovenskej tradície a rozprávaný so satirickou nadsázkou.
S láskavým humorom sa odvíja jemná paródia na slovenské vlastnosti,
tradície a povery. Veselý zbojník Jurošík vedie nekonečný boj so
zemepánom a tak, ako je to aj známe zo zbojníckej tradície, Jurošík nielen
bohatým bral, chudobným dával, ale aj spravodlivosti na svet pomohol...
Výtvarník: Vanek Marián
Réžia: Baran Jaroslav

Kačička Modropierko, 26´, 1979
Poeticky ladený animovaný príbeh Ruda Mórica s komentárom Gustáva
Valacha o kačičke Modropierko, ktorej sa napriek mnohým prekážkam po
niekoľkonásobnom hniezdení podarí vysedieť svoje vytúžené detičky káčatká. Učí ich životu vo vode i na suchu a s vďačnosťou spomína na
starú borovicu a opustené krahulčie hniezdo, kde sa jej splnil jej veľký
sen - byť mamou.
Výtvarník: Braun František
Réžia: Renč Ivan

Kamaráti Pašinkovia 1-13, 13 x 8´, 1987-1989
Animovaný seriál Ivana Kalaša s komentárom Antona Vaculíka o malých
pomocníčkoch-pašinkoch, ktorí sa starajú o stromy, kvety, trávičku, les
a s láskou chránia všetko v ňom. Každý strom a kvet má svojich
pašinkov. Na jar les prebúdzajú, v lete zbierajú semienka a plody,
utierajú rosu a večer zatvárajú kvietky, pomáhajú, kde sa dá. Lebo
všetko, čo rastie v lese, musí mať niekto rád.
Výtvarník: Brožková Ružena M., Walter Miroslav
Réžia: Brožková Ružena M.

Kamenáčik 1-13, 13 x 7,5´, 1991-1992
Animovaný seriál Ivana Renča s komentárom Borisa Farkaša o tom, ako
pravekému dievčatku a jej kamarátovi mamutkovi Goliáškovi pomáha
malý panáčik z kamienkov- Kamenáčik. Zlý čarodejník Grumo neznesie
radosť toho druhého, a preto vždy vyčaruje zo zázračného hrnca čosi
také, aby im prekazil dobrú pohodu a aby im urobil zle. V každom
príbehu však víťazia dobré čary Kamenáčika a jeho priateľov, zatiaľ čo
čarodejník Grumo sa vždy chytí do vlastnej pasce.
Výtvarník: Smetana Zdeněk
Réžia: Renč Ivan

Kamenný chlapec, 31´, 1978
Pôvodná televízna bábková rozprávka s komentárom na indiánske
motívy o statočnom malom dievčatku Hiladih, ktoré zachráni priateľov
pred zlobou Kamenného chlapca, ktorý nemohol cítiť teplo ľudského
srdca a riadiť sa jeho citom.
Výtvarník: Antoš Ivan
Réžia: Uher Pavel

Kapitán a jeho kuchár 1-7, 7 x 9´, 1981
Animovaný
seriál
Milana
Horvatoviča
s komentárom
Michala
Dočolomanského o neobyčajných príbehoch slávneho moreplavca
kapitána Kuka a jeho priateľov. Na svojich cestách po moriach
a oceánoch sa kapitán Kuk stretne s rôznymi prekážkami a musí vyriešiť
veľa zložitých situácií, no s pomocou jeho verného a rozumného kuchára
Damplinga sa mu vždy všetko podarí. Po všetkých zážitkoch sa ich loď
vráti späť do domáceho prístavu.
Výtvarník: Halousková Marcela
Réžia: Horvatovič Milan

Kapitán Cook, 54´, 1986
Dobrodružný animovaný film Milana Horvatoviča s komentárom Michala
Dočolomanského o putovaní kapitána Cooka, ktorý po ceste oceánmi
a moriami zažije množstvo neuveriteľných príhod. Kapitán Cook sa so
svojou posádkou stretnú so zlými pirátmi a ocitnú na pustom ostrove. No
nebol by to kapitán Cook, aby ich nevyslobodil svojou vynaliezavosťou,
odvahou i šikovnosťou.
Výtvarník: Halousková Marcela, Šimúnková Helena
Réžia: Horvatovič Milan

Lienka Anulienka 1-21, 21 x 7,5´, 1982-1988
Animovaný seriál Jozefa Pavloviča s komentárom Zdeny Grúberovej
o Lienke Anulienke-veselom chrobáčikovi a jej priateľoch chrobáčikoch,
ktorí nás oboznámia s prekrásnou prírodou a jej mnohotvárnosťou.
Chrobáčiky sa neraz postavia proti sebe a Lienka Anulienka sa zakaždým
snaží zjednať mier a pohodu. Darí sa jej to vďaka jej milote,
vynaliezavosti a vtipu.
Výtvarník: Kadleček Ludvík
Réžia: Kadleček Ludvík, Liška Jindřich

Makarónske rozprávky 1-3, 3 x 20´, 1990
Bábkový seriál Miloša Macourka a Zdeny Šišovej s komentárom, sú
vtipným príbehom z detského sveta, v ktorom sa odráža svojský humor
a pochopenie pre svet detskej fantázie.
Výtvarník: Duša Miroslav
Réžia: Šebová Lucia

Makový mužíček 1-13, 13 x 7´, 1979-1980
Animovaný seriál Bohuslava Šrámka podľa literárnej predlohy Františka
Nepila s komentárom Júliusa Pántika o veľkej láske starčeka, starenky
a Makového mužíčka. Všetky príhody sa odohrávajú v prírode, v ktorej
sa Makový mužíček stretáva s novými prekvapeniami.
Výtvarník: Paleček Josef
Réžia: Šrámek Bohuslav

Malé biblické príbehy 1-163
Starý zákon 1-143, 143 x 6,5´, 1995-1998
Ilustrované
malé
biblické
príbehy
podľa
námetu
Kataríny
Habovštiakovej
a Antona
Habovštiaka,
dramaticky
spracované
s umeleckým prednesom Františka Kovára a hudobným sprievodom zo
Starého zákona podľa knihy Genesis.

Nový zákon 1-20, 20 x 6´, 1998-1999
Pokračovanie ilustrovaných malých biblických príbehov o stvorení sveta
s komentárom Františka Kovára a Evy Večerovej.
Boh počas šiestich dní stvoril vesmír, oddelil svetlo od tmy, oblohu od
vôd, na nebeskej oblohe umiestnil slnko, mesiac a hviezdy. Božím
zásahom dochádza k vzniku života a nakoniec aj k stvoreniu prvých ľudí,
Adama a Evy, žijúcich v Edene. Podľahnú pokušeniu a sú vyhnaní z raja.
Na zemi sa rozšírila ľudská zloba, najmä skaza mravov...
Výtvarník: Rehák Pavol
Réžia: Šebová Lucia, Vladár Ľubomír

Máme Emu 1-7, 7 x 7´, 1995
Animovaný seriál Jána Uličianskeho s komentárom Borisa Farkaša, v
ktorých sa stretávame so snami, fantáziou a hlavne kúzelnou Emou,
ktorá dokáže zahnať nudu a splniť tie najfantastickejšie predstavy detí.
Zjaví sa vždy vtedy, keď ju deti najviac potrebujú a zažijú s ňou všetko,
čo si len dokážu predstaviť.
Výtvarník: Lesniak Milan
Réžia: Lesniak Milan

Mať tak o koliesko viac! 1-52, 52 x 7´, 2003-2014
Zábavný animovaný seriál Ivana Popoviča s komentárom Mateja Landla
mapujúci vážne vynálezy 20. storočia. Každá časť sa prísne drží faktov,
no nechýba jej humor a nadhľad. Práve tým chce osloviť široké spektrum
divákov. Príťažlivosť seriálu zvyšuje nevšedné využitie viacerých
animačných postupov – od klasickej animácie po počítačové techniky.
Každý diel sa venuje vždy jednému vynálezu.
Výtvarník: Popovič Ivan, Popovič Dávid
Réžia: Popovič Ivan, Popovič Dávid

Medvedie vajíčko 1-7, 7 x 8,5´, 1997
Animovaný seriál Jozefa a Hany Lamkových s komentárom Miroslava
Nogu o medvedíkovi mývalovi, ktorý veľmi túžil mať kamaráta. Našiel
vajíčko a hľadal, kto mu poradí, ako vysedieť medvedie vajíčko. Zažil pri
tom veľa dobrodružstiev, nástrah a nečakaných prekvapení, až sa dostal
do cirkusu. Konečne si tam našiel nového, navlas rovnakého kamaráta,
ktorého celý čas hľadal...
Výtvarník: Kremláček Josef
Réžia: Lamka Josef

Miláčik 1-8, 8 x 8´, 1972
Animovaný seriál Anny Minichovej s komentárom Emílie Tomanovej o
malom, neposednom a zvedavom medvedíkovi a o jeho láskavej starej
mame.
Výtvarník: Dudešek Jan, Dobrovolný Václav
Réžia: Dudešek Jan

Mimi a Líza 1-13, 13 x 8´, 2012-2015
Animovaný seriál Kataríny Kerekesovej a Kataríny Molákovej, ktorého
hlavnou myšlienkou je konfrontácia dvoch svetov: vidiaceho
a nevidiaceho dievčatka, ale tiež sveta prísnych pravidiel a bezhraničnej
fantázie. Dve kamarátky Mimi a Líza na spoločných výpravách do
fantázie zisťujú, že náš svet sa dá vidieť rôznymi spôsobmi. V seriáli
zaznieva aj motív potreby tolerancie a inakosti.
Výtvarník: Kerekesová Katarína, Šima Boris, Ďurák Pavol
Réžia: Kerekesová Katarína

Mimi a Líza - Záhada vianočného svetla, 27´, 2017
Kamarátky Mimi a Líza podniknú rozprávkovú cestu do minulosti, aby
zachránili spoločné Vianoce. Sú Vianoce a kamarátky Mimi a Líza kúpili
na stromček elektrické svetielka. Presne to ich spoločnému stromčeku
chýbalo, aby bol dokonalý! Susedia sú však zhrození - žiadne svetlá sa
zapaľovať nebudú, v tomto dome vianočné svetielka nefungujú!
Nakoniec to však predsa len skúsia a stromček sa rozžiari. Ale len na
malú chvíľu a vzápätí zhasne...
Výtvarník: Kerekesová Katarína, Šima Boris, Šebestová Ivana
Réžia: Kerekesová Katarína, Šebestová Ivana

Modrá planéta 1-7, 7 x 8´, 1992
Animovaný sci-fi seriál Milana Horvatoviča a Aloisa Mikulku
s komentárom Ľubomíra Gregora o nezbednom chlapcovi a jeho
kocúrovi, ktorí hľadajú vo vesmíre „modrú planétu“, aby nakoniec
zistili, že hľadajú Zem, z ktorej vyštartovali. V príbehoch sa odráža
špecifický humor a poetika.
Výtvarník: Halousková Marcela, Šimúnková Helena
Réžia: Horvatovič Milan

Modrá rozprávka, 58´, 1977
Pôvodná bábková hra Jiřího Srnca a Petra Bártu pre deti realizovaná
formou čierneho divadla. Príbeh o vtákovi šťastia, ktorý rôzne deti biele dievčatko, Vietnamku, Indiánku a malého černoška, uvedie do
modrého sveta snov, aby sa tam spolu hrali.
Réžia: Srnec Jiří

Moje priateľky myšky 1-13, 13 x 7´, 1987-1988
Animovaný seriál Jozefa Pavloviča s komentárom Zdeny Grúberovej
o kocúrikovi Pazúrikovi, ktorý má zamestnaných rodičov a každý deň
ostáva doma sám. Zakaždým prídu k nemu prefíkané myšky
a prekabátia ho.
Výtvarník: Šejda Bohumil
Réžia: Šejda Bohumil

Moreplavci 1-7, 7 x 9´, 1980
Animovaný seriál Milana Horvatoviča s komentárom Mariána Labudu
o rôznych príhodách dvoch kamarátov. Na cestách po mori a
dobrodružnej plavbe sa stretávajú s pirátmi, kanibalmi, ale všetko sa
vždy končí šťastne.
Výtvarník: Kalousek Jiří
Réžia: Horvatovič Milan

Muška Svetluška 1-7, 7 x 7´, 1976-1977
Animovaný seriál podľa literárnej predlohy Ruda Mórica s komentárom
Leopolda Haverla zo sveta zvieratiek – chrobáčikov. Zvieratká v ňom
prežívajú svoje príbehy, musia sa vedieť pobiť s nepriazňou osudu, ale
aj vedieť sa podeliť s radosťami každodenného života. Hlavnou
hrdinkou týchto príbehov je malá svätojánska muška. Príbeh poukazuje
na to, že aj ten najmenší a najslabší tvor môže pomôcť a prospieť tomu
najsilnejšiemu.
Výtvarník: Mrózek Drahomír
Réžia: Jaššo Marián

Najkrajšia loď, 54´, 1987
Dlhometrážny animovaný film Milana Horvatoviča s komentárom
Dušana Tarageľa pre deti o putovaní chlapcov Očka a Uška na súťaž o
najkrajšiu loď.
Výtvarník: Marcela Walterová, Ivana Lomová, Jiří Kalousek
Réžia: Horvatovič Milan

Nápady kocúra Strakoša 1-6, 6 x 9´, 1975
Animovaný seriál Milana Horvatoviča s komentárom Jozefa Krónera o
mačkách, ktoré sa hrajú hry podľa vzoru detí a podľa nápadov kocúra si
vymýšľajú aj nové.
Výtvarník: Havlíková J.
Réžia: Horvatovič Milan

Neposedné mačiatko, 30´, 1978
Pôvodná bábková hra Gabriely Leinerovičovej o mačiatku, ktoré sa
chcelo naučiť lietať, lebo závidelo kačkám, husiam, no najmä vtákom,
že môžu lietať. Samé mačiatko to skúša a skúša, presvedčí sa, že sa to
nikdy nenaučí, ale zistí, že má mnoho iných vlastností, ktoré ostatné
zvieratká nemajú...
Výtvarník: Cigánová Hana
Réžia: Füleky Ladislav

O kohútikovi a sliepočke 1-7, 7 x 8´, 1997
Animovaný seriál Michala Černíka s komentárom Zuzany Krónerovej o
kohútikovi a sliepočke, ktorí stále čosi vymýšľajú, zveľaďujú, naprávajú
či vylepšujú. Okolo toho filozofujú, nech je to samotný domček, diera
v streche, nepotrebná doska, či snaha správne zasadiť zrnko. V každej
ich práci sa skrýva kus poznania, hľadania zmyslu vecí a činorodého
snaženia. Seriál je plný humoru a vtipu.
Výtvarník: Duda Stanislav
Réžia: Boháčková Nataša

O kráľovi Fiškusovi 1-7, 7 x 8´, 1996
Animovaný seriál Zbyňka Malinského s komentárom Jána Galloviča o
neobyčajnom kráľovstve a mládencovi Fiškusovi, ktorý sa stane kráľom
a cestou humoru vedie všetkých naokolo k práci, poriadku i
kamarátstvu.
Výtvarník: Malík Vladimír
Réžia: Malík Vladimír

O mestečku za hradbami 1-13, 13 x 7,5´, 1992
Animovaný seriál Milana Horvatoviča s komentárom Borisa Farkaša zo
života malého mestečka Trnava a jej okolia.
Výtvarník: Skálová Ivana
Réžia: Horvatovič Milan

O Peťovi a zlatej rybke 1-7, 7 x 7,5´, 1990-1991
Animovaný seriál Pavla Aujezdského a Viery Lorencovej s komentárom
Evy Krížikovej, ktorý otvára dieťaťu neznámy a tajomný svet pod
vodou. Prostredníctvom chlapca Petra, ktorý sa chytí na udičku
a zoznámi sa so zlatou rybkou, prežijú aj malí diváci jeho príbehy
s obyvateľmi našich sladkovodných riek a spoznajú základné morálne
hodnoty vo svetle vzťahu k prírode.
Výtvarník: Remeš Stanislav
Réžia: Remeš Stanislav

Orlie Pierko (Indiánske rozprávky) 1-21, 21 x 8´, 1982-1988
Animované príbehy s komentárom Michala Dočolomanského o dvoch
indiánskych deťoch, ktoré sa volajú Orlie Pierko a Hviezdička.
V indiánskom tábore žijú dve veselé deti Orlie Pierko a Hviezdička.
Orlie Pierko má meno podľa orlieho pera, ktoré smie nosiť len statočný
Indián. V jednotlivých rozprávkach sa malý Indiánik stáva hrdinom, aj
keď veľakrát mu pomôže samotná príroda. Indiánik robí všetko preto,
aby sa zapáčil svojej Hviezdičke a aby si zaslúžil orlie pero... Seriál je
originálnym spracovaním motívov indiánskych rozprávok.
Výtvarník: Spálená Ludmila, Zeman Karel
Réžia: Spálený Eugen, Vlk Ladislav

Osan a dračí kráľ 1-13, 13 x 7,5´, 1990-1991
Animované príbehy Milana Horvatoviča s komentárom Štefana Kvietika
čerpajúce z legiend Ďalekého Východu. Rozprávajú príbeh bohatiera
Osana, ktorý prekoná neuveriteľné peripetie, pokiaľ získa obyčajné
ľudské šťastie, ktoré nespočíva v sláve a bohatstve, ale v rodine.
Výtvarník: Bláha Jiří
Réžia: Horvatovič Milan

Pa a Pi 1-78, 78 x 9´, 1986-1989
Kombinovaný /animovaný a hraný/ seriál pre deti s komentárom
Kataríny Šulajovej, Petra Krajčoviča a Olda Hlaváčka zo života zvierat.
Mačička Pi a kocúrik Pa si hľadajú vo vesmíre priateľov. Pristávajú na
Zemi a postupne sa zoznamujú s rôznymi druhmi zvierat, v každej časti
s jedným druhom. Ich sprievodcom v tajuplnom svete zvierat je počítač
umiestnený na ich lodi – Vševed.
Výtvarník: Duša Miroslav
Réžia: Sobota Miroslav, Borovička Václav Pavel

Palculienka, 55´, 1983
Kombinovaná bábkovo-hraná rozprávka podľa literárnej predlohy
dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena o dievčatku malom
ako palček, ktoré sa narodilo z malého semienka bezdetnej žene
Pavlíne, a preto ju pomenovala Palculienka. Dievčatko bolo prekrásne
a veľmi milé, ale Pavlína sa z nej veľmi dlho netešila. Uniesla ju žaba,
ktorá ju chcela vydať za svojho syna. Tak začína strastiplná cesta malej
Palculienky. Nakoniec sa šťastne vráti späť k svojej milovanej mamičke.
Výtvarník: Cigánová Hana
Réžia: Šebová Lucia

Pásli ovce valasi 1-13, 13 x 6,5´, 1972-1974
Animovaný seriál Marianny Grznárovej s komentárom Jozefa Krónera o
príhodách dvoch veselých valachov Kubka a Maťka a ich vernom
kamarátovi Dunčovi.
Hore v horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na plecia, aby
dovideli čo najďalej, pasú valasi ovce. Oviec je veľa, valasi dvaja a jeden
pes. Ale vari najviac je toho, čo sa im pri pasení pritrafilo…
Výtvarník: Čapek Ladislav
Réžia: Čapek Ladislav

Permoník z kremnickej bane 1-7, 7 x 9´, 1993
Animovaný seriál Jiřího Jilíka s komentárom Karola Machatu o malom
baníckom škriatkovi, ktorý sprevádza malého diváka tajomným
podzemím kremnickej bane. V každom príbehu sa odkrýva rozprávkové
posolstvo, ktoré pramení z odkazu národnej kultúry, v každom víťazí
dobro, láskavosť, pracovitosť a zlo sa vždy obráti proti tomu, kto si to
naozaj zaslúži...
Výtvarník: Pálka Ladislav
Réžia: Pálka Ladislav

Pozrite sa! 1-13, 13 x 8´, 1984-1985
Animovaný seriál Radeka Pilařa a Jaroslava Pacovského s komentárom
Kamily Magálovej o dvoch machuliach-Machovi a Ule, ktorí šantia
v ateliéri s farbami a tvarmi. Ich hra je výzvou detskému divákovi
v zmysle rozvíjania predstavivosti a výtvarnej fantázie. Pôvab príbehov
je vo výtvarnej zložke a hudbe.
Výtvarník: Pilař Radek
Réžia: Pilař Radek

Prečo? 1-14, 14 x 8´, 1994-2000
Kreslený animovaný seriál Václava Šúplatu s komentárom Miroslava
Nogu, ktorý sa pokúša rozprávkovo vtipným spôsobom zodpovedať na
zvedavé detské otázky "prečo?". Odpovede zvyknú byť rôzne a nie vždy
dieťa uspokoja, čo ho provokuje k ďalšiemu opakovaniu tej istej otázky.
Príbehy seriálu vysvetľujú rôzne záhady a umožnia vrátiť sa do obdobia
objavovania a ich riešenia, ako napr. prečo pavúci robia pavučinu, prečo
komáre štípu, prečo majú stonožky sto nôh…
Výtvarník: Malík Vladimír
Réžia: Malík Vladimír

Príbehy malých cestovateľov 1-7, 7 x 7,5´, 1986
Animovaný seriál Anny Minichovej s komentárom Emílie Tomanovej
o pohybe a transporte semienok v prírode.
Výtvarník: Baránková Vlasta
Réžia: Dudešek Jan

Prvý list 8,5´, 1988
Voľné pokračovanie animovaného seriálu „Rozprávky pre Jozefku“ podľla
literárnej predlohy Rudyarda Kiplinga s komentárom Ladislava Chudíka
o tom, ako v praveku napísali prvý list a ako kedysi dávno-pradávno
odhalilo dievčatko Tofi tajomstvo písma…
Výtvarník: Herold Vlastimil
Réžia: Herold Vlastimil

Puf a Muf 1-7, 7 x 18´, 1971
Animovaný seriál Viktora Kubala a Nataši Tánskej s komentárom Emílie
Tomanovej, Judity Predmerskej a Jaroslava Štípalu o dvoch kocúroch, ich
priateľovi Paľkovi a ich príhodách a peripetiách, ktoré zažili doma,
v servise, na Vianoce, v obchodnom dome, v nemocnici, ako maľovali,
alebo ako sa chystali na olympiádu...
Výtvarník: Kubal Viktor st.
Réžia: Kubal Viktor st., Kubal Viktor ml.

Putovanie kukučky Kukulienky, 29´, 1987
Poeticky ladený animovaný príbeh Ivana Renča s komentárom Gustáva
Valacha o putovaní malej kukučky Adelky, hľadajúcej svoju mamu, ktorá
sa pokúša vysedieť vajíčko v cudzom hniezde. Lesná ríša zvieratiek
a vtákov má svoje prísne zákony. Medzi najzákladnejšie patrí výchova
a starostlivosť o mláďatá. Iba kukučka porušuje túto starú praktiku.
Pokojne znesie vajíčko do cudzieho hniezda a viac sa o svoje potomstvo
nestará. A tak sa milá Adelka vyliahne v hniezde starej sovy…
Výtvarník: Braun František
Réžia: Renč Ivan

Raskil a Sida 1-2, 2 x 34´, 1985
Pôvodný
televízny
bábkový
film
Terézie
Kornošovej-Szabovej
s komentárom pre deti na motívy kaukazských ľudových rozprávok.
Rozprávka o boji statočného Raskila, jeho dievčaťa Sidy a ich priateľov
proti zlu, ktoré spôsobuje boháč Adau a jeho pomocnice-čarodejnice.
Výtvarník: Žátková Jaroslava
Réžia: Chlebík Ján

Remeselnícke rozprávky 1-7, 7 x 8,5´, 1996
Animovaný
seriál
Jarmily
Slovákovej
s komentárom
Michala
Dočolomanského, v ktorom sú hrdinami rôzni remeselníci. Víťazí v nich
nielen šikovnosť rúk, ale najmä humor, vtip a prostá ľudová múdrosť,
ktorá vychádza z národných tradícií.
Výtvarník: Čepek Tomáš
Réžia: Trajterová Monika, Čepek Tomáš

Rozprávky pre Jozefku 1-7, 7 x 9´, 1987-1988
Animovaný seriál podľa literárnej predlohy Rudyarda Kiplinga
s komentárom Stanislava Štepku, ktorý predstavuje deťom svet zvierat
tak, ako ho nepoznajú-s humorom, približujúcim sa dnešnému dieťaťu.
Výtvarník: Cigán Peter
Réžia: Sláviková-Rabarová Helena

Rozprávky pre Martina 1-7, 7 x 7,5´, 1994
Animovaný kombinovaný seriál (hranej a animovanej technológie)
Alexandry Petrovickej s komentárom, v ktorých deti vlastnou fantáziou
objavujú rozprávkový svet starých vecí a nachádzajú pre ne nové,
originálne uplatnenie. Lila je dievčatko, ktoré si rado vymýšľa hádanky,
rozprávky a vie si ich aj krásne a nápadito namaľovať. Zoznámi sa
s chlapčekom Martinom, s ktorým nachádza pre staré nepotrebné veci
nové, originálne uplatnenie.
Výtvarník: Hlavatý Vratislav
Réžia: Hoffmeister Martin

Rozprávky o somárikoch 1-3, 3 x 8,5´, 1993
Animovaný
seriál
Zuzany
Novákovej
s komentárom
Michala
Dočolomanského, ktorý v troch častiach milým spôsobom rozpráva
o tom, ako sa somáriky učia rátať, ako sa vzali na nebi hviezdy, alebo
ako somárik slúžil u neobyčajnej starenky. Bola to však zlá ježibaba,
ktorá chcela ublížiť Jankovi a Marienke, a tak sa rozhodol všetko
napraviť.
Výtvarník: Rusinková Jarmila
Réžia: Rusinková Jarmila

Rozprávky pod stromček 1-13, 13 x 8,5´, 1981-1986
Animovaný seriál Zbyňka Malinského s komentárom Karola Machatu,
v ktorom ožíva v poetickej atmosfére všetko, čo patrí k Vianociam.
O potrebe medziľudských vzťahov, o starom fotoaparáte, ktorý sa
spriatelil so šuškou Agneškou, alebo o tom, ako sa Jar, Leto, Jeseň
a Zima dohodli, že budú tráviť Vianoce spoločne. Keďže bol vonku nečas
a nemal kto vyčariť krehkú krásu sviatočných dní, Zima sa rozhodla, že
pôjde krajom, aby neboli Vianoce na blate. Kamkoľvek vkročila, snežilo,
kamkoľvek sa pozrela, mrzlo a na oblokoch rozkvitali ľadové kvety.
Výtvarník: rôzni
Réžia: rôzni
Rozprávky starého Inku 1 x 8,5´, 1998
Animovaný príbeh Romana Brata s komentárom Petra Bzdúcha je
rozprávaním starca o krajine, ktorá kedysi prekvitala. So zmenou
panovníka sa však všetko zmenilo. Príbeh je o najrýchlejšom poslovi
Mancovi, ktorý bežal so správou za veliteľom, keď ríšu napadol
nepriateľ. Cestou však stretol nevládnu starenku, ktorej pomohol.
Zdržal sa a vyzeralo to, že nesplní čo chcel, ale stará žena mu darovala
zázračné sandále, takže napokon prišiel načas a ríša bola zachránená...
Výtvarník: Hložeková Dagmar
Réžia: Klaučová Gabriela

Rozprávky z celého sveta 1-8, 8 x 8,5´, 1995
Animovaný
seriál
Kataríny
Minichovej
a Moniky
Trajterovej
s komentárom Michala Dočolomanského otvárajúci detskému divákovi
bránu do fantastickej ríše škriatkov, obrov a víl. Zároveň mu približuje
neznáme krajiny, inšpiruje poetickosťou príbehov a svojou výtvarnohudobnou emocionalitou rozvíja estetické a etické cítenie.
Výtvarník: Čepek Tomáš
Réžia: Čepek Tomáš, Trajterová Monika

Rozprávky z krajiny vychádzajúceho slnka 1-21, 21 x 8,5´, 19881991
Animovaný seriál Milana Horvatoviča s komentárom Ladislava Chudíka
na motívy klasických japonských rozprávok.
Výtvarník: Halousková Marcela
Réžia: Horvatovič Milan

Rozprávky z nočnej košieľky 1-7, 7 x 7,5´, 1993-1994
Animovaný
seriál
Viery
Skokanovej
s komentárom
Michaely
Materákovej, v ktorom ožívajú postavičky z nočnej košieľky ako autíčko,
delfín, bábika, sloník, margarétka Grétka, loptička Otička, alebo
Vrabčiak Čik a rozprávajú svoje vlastné príbehy, plné poézie, čarovnej
výtvarnej polohy a ktoré pobádajú deti k tvorivosti a fantázii.
Výtvarník: Cipár Miroslav
Réžia: Urc Rudolf

Rozprávky z praveku 1-7, 7 x 7´, 1989-1992
Animovaný
seriál
Jaroslava
Rezníka
s komentárom
Mariána
Zednikoviča o priateľstve súrodeneckej dvojice Tujky a Mutka
a mladého Mamutka, ktorých príbehy okrem etického posolstva
prinášajú aj množstvo autentických informácií siahajúcich do praveku
ľudskej spoločnosti.
Výtvarník: Stoják Antonín
Réžia: Seko Garik

Rozprávky zo starého domu 1-7, 7 x 8´, 1995
Animovaný seriál Aleny Bodingerovej s komentárom Leopolda Haverla
o jednom starom dome, ktorý ukrýva veľa pekných rozprávok.
V neprítomnosti ľudí tu totiž ožívajú ôsmi veselí kamaráti. Staručká
piecka Marka, múdry ušiak Leopold, parádnica palma Alma, súrodenci
Kuko a Klok, afektovaný divadelný ďalekohľad Egídius, usilovný
mažiarik Mikuláš, ale i celkom nový obyvateľ radiátor Rado...
Výtvarník: Dúha Marián
Réžia: Baran Jaroslav

Rytier Malíček 1-7, 7 x 8´, 2000
Animovaný seriál Mariána Vaneka s komentárom Miroslava Nogu
o malom Rytierovi Malíčkovi zo Sitna, ktorý sa nemôže pozerať na
nespravodlivosť vo svete, nuž sa rozhodne, že sa vyberie krivdy
naprávať. Cestou po svete prevychová lakomého pána, hlúpeho kráľa,
pyšného rytiera, či trojhlavého šarkana a pomáha ľuďom, aby mohli
slobodne a voľne žiť...
Výtvarník: Baran Jaroslav
Réžia: Baran Jaroslav

Sládkova abeceda 1-25, 25 x 9´, 1999-2001
Pantomimický seriál Sládkova abeceda hravou formou priblíži
a zároveň učí žiakov prvých ročníkov šľabikár a všetky písmená od A
po Z prostredníctvom známeho míma Milana Sládka.
Námet, Scenár: Midriak Luboš, Sládek Milan
Réžia: Midriak Luboš, Sabov Martin, Sládek Milan

Slimák Maťo a škriatok Klinček 1-100, 100 x 7´, 1976-1987
Animovaný seriál Jaroslava Citu s komentárom Ľubomíra Gregora
o dobrodružstvách dvoch nerozlučných priateľov, slimáka Maťa
a kvetinového škriatka Klinčeka, ktorí spolu objavujú svet, hľadajú si
priateľov, navzájom si pomáhajú a sú ochrancami prírody.
Výtvarník: Cita Jaroslav
Réžia: Cita Jaroslav

Smola a päť prstov, 54´, 1980
Pôvodná televízna bábková hudobná komédia Tomáša Janovica
a Vladimíra Bednára s komentárom, plná humoru, detskej fantázie
a hravosti o nešikovnom Kazimírovi Smolovi a jeho premene.
Výtvarník: Cigán Peter, Cigánová Hana
Réžia: Šebová Lucia

Snehuliacke rozprávky 1-7, 7 x 9´, 1992-1993
Animovaný seriál Jána Uličianskeho s komentárom Mariána Labudu
o snehuliakoch a ich zimných radovánkach, ktoré sú plné poézie,
fantázie i láskavého humoru.
Výtvarník: Pálka Ladislav
Réžia: Liška Jindřich

Strapúšik 1-7, 7 x 7´, 1987-1988
Animovaný seriál Ľubice Kováčovej s kometárom Milana Kňažka
o starenke a dvoch priateľoch, Strapúšikovi a Mraučadle.
Výtvarník: Ostrčil Zdeněk
Réžia: Ostrčil Zdeněk

Strážcovia lesného ticha 1-7, 7 x 7,5´, 1972
Animovaný seriál Pavla Teisingera s komentárom Jozefa Krónera
o malých hrdinoch, troch hríbikoch - Dubáčikovi, Masliačikovi
a Rýdzikovi, ktorí bojujú proti rušiteľom lesného ticha.
Výtvarník: Smetana Zdeněk
Réžia: Horvatovič Milan

Strigôňove Vianoce 1-7, 7 x 8´, 1995
Animovaný seriál Júliusa Balca s komentárom Mariána Slováka
o osamelom čudáckom strigôňovi, ktorému na Vianoce priveje
Severný vietor vytúženú vnučku. Starý strigôň urobí všetko preto, aby
spoločne prežili najkrajšie sviatky roka šťastne a veselo...
Výtvarník: Bajúsová Oľga
Réžia: Kubant Pavel

Strigôňove prázdniny 1-7, 7 x 8´, 1996
Pokračovanie animovaného seriálu „Strigôňove Vianoce“ podľa námetu
Júliusa Balca s komentárom Mariána Slováka o karpatskom strigôňovi
a jeho malej vnučke. Malé dievčatko prežíva so svojím dedkom
prázdninové príbehy plné fantázie s originálnymi rozprávkovými
bytosťami a dokonca sa vyberú aj na dobrodružnú návštevu
strigôňovho brata do Liptova...
Výtvarník: Bajúsová Oľga
Réžia: Kubant Pavel

Svätohor 30´, 1984
Bábkový animovaný film Ivana Renča a Ivana Štrpku na motívy
ruských bylín s básnickým komentárom Dušana Jamricha o
hrdinstvách bohatiera Svätohora a jeho boji s drakom Goranom
Goryničom.
Výtvarník: Rúžička Jan
Réžia: Renč Ivan

Tresky plesky 1-8, 8 x 8,5´, 2016
Animovaný seriál Veroniky Kocourkovej s komentárom, v ktorom Kata
Strofová, moderátorka televízie Tresky plesky informuje divákov o
vzniku rôznych prírodných javov a katastrof.
Výtvarník: Kocourková Veronika
Réžia: Kocourková Veronika

Tút 1-14, 14 x 8´, 1995
Animovaný seriál Hany Lamkovej, Josefa Lamku a Stanislava Havelku
s komentárom Mariána Labudu o malom autíčku Tút a jeho
dobrodružných príhodách, ktoré ho postretnú vo veľkom automobilovom
svete. Tutút! Zatrúbilo jedného dňa autíčko Tút a príchod synčeka na
svet bol pre malú Mercedes a Laurin-Klementa tou najradostnejšou
udalosťou. Tút zažil veľa prekvapení v škole, množstvo dobrodružstiev a
naháňačiek na cestách i necestách. Autíčko nás zavedie do
automobilovej ríše, ktorá sa až veľmi podobá na tú našu ľudskú...
Výtvarník: Šedivá Eva
Réžia: Lamka Josef
Veselé vtáčie rozprávky 1-13, 13 x 8´, 1983-1986
Animovaný seriál Zbyňka Malinského s komentárom Júliusa Pántika o
rôznych vtáčikoch a ich veselých príbehoch. Ako sa vtáčikovia sťažovali
na zaspatú jar a napokon ju prebudil škovránok svojím spevom, ako
chcel mať drozdík kohútie perie a napokon kikiríkal, ako kukučka liečila
chorú borovicu a napokon musel prísť na pomoc strachopúd, ako si
juričky pomýlili slniečko s citrónovou zmrzlinou, alebo ako si nevedel
bocian poradiť s bábätkom, ktoré mal dopraviť domov namiesto
sanitky...
Výtvarník: Dudešek Jan
Réžia: Dudešek Jan
V chalúpke a za chalúpkou 1-28, 28 x 8´, 1985-1992
Animovaný seriál Jozefa Pavloviča s komentárom Júliusa Pántika
o deduškovi Večerníčkovi, starenke a zvieratkách z hospodárskeho
dvora. Každý večer deduško Večerníček vychádza z chalúpky a rozsvieti
rozprávkovú hviezdičku, v ktorej je večerná rozprávka. Príbehy
vychádzajú zo všetkých štyroch ročných období a snažia sa deti
orientovať v základných hodnotách a vzťahoch.
Výtvarník: Čapek Ladislav
Réžia: Čapek Ladislav, Miška Jiří

Vianočné rozprávanie 1-7, 7 x 7,5´, 1997
Animovaný seriál Milana Horvatoviča s komentárom Miroslava Nogu
o vianočných zvykoch počas vianočných sviatkov. Deti sa dozvedia
o zvykoch dievčat Dorky a Betky, ako na deň svätého Ondreja si
vyčarujú svojich ženíchov, ako na svätú Barboru si dávajú dievčatá do
váz čerešňové halúzky, ako si svätý Mikuláš poradil s neposlušným
Jankom, o chudobnej Aničke, ktorú svätá Lucia zachránila pred lakomou
sedliačkou, alebo o pomoci anjela strážneho v štedrovečernú noc.
Výtvarník: Skálová Ivana, Marcela Walterová
Réžia: Horvatovič Milan

Viki a Tiki 1-7, 7 x 7,5´, 1988-1992
Animovaný seriál Aleny Munkovej s komentárom Evy Krížikovej
o priateľstve chlapca Petríka a dvoch korytnačiek Viki a Tiki. Obidve sa
vyberú za svojim kamarátom do mesta, kde spolu zažijú neobyčajné
a veselé príbehy.
Výtvarník: Nováková Kateřina
Réžia: Polák Václav

Websterovci 1-7, 7 x 12´, 2016-2018
Animovaný seriál Kataríny Kerekesovej o svojráznej pavúčej rodinke
Websterovcov, ktorí bývajú na sieti vo výťahovej šachte a je ich šesť.
Starí rodičia, rodičia a dve deti - Lili a Hugo.
Výtvarník: Šima Boris
Réžia: Kerekesová Katarína

Zázračná čiapka 1-13, 13 x 9´, 1989-1991
Animovaný seriál Ivana Renča s komentárom Borisa Farkaša
o chlapcovi, ktorý stratí svoju čiapku a v každom príbehu spolu s ňou
vchádzame do zázračného lesa, do rozprávky a objavujeme tajomné
príbehy, v ktorých vždy zvíťazí čiapka a premôže zlo.
Výtvarník: Renč Ivan
Réžia: Blechová Jana

Zázračná chobotnica Krejzy 1-7, 7 x 8,5´, 1986-1990
Animovaný seriál Margity Príbusovej a Aleny Vostrej s komentárom
Zdeny Grúberovej o príhodách a dobrodružstvách chobotnice Krejzy
a jej priateľov, ktorá svojimi žartíkmi múti vodu.
Výtvarník: Kadleček Ludvík
Réžia: Kadleček Ludvík

Zázračné paličky 1-7, 7 x 9´, 1979
Animovaný seriál Milana Adamčiaka pre deti predškolského veku
s komentárom o príbehoch, ktoré malému dievčatku a jej staršiemu
bratovi vyrozprávali zázračné paličky z dreva. Hry malého dievčatka
s paličkami rozvíjajú jej fantáziu a zároveň aktivizujú deti k tvorivej
hre.
Výtvarník: Adamčiak Milan
Réžia: Horvatovič Milan

