
 

Trvalá ponuka v oblasti vzdelávania,  riešenia BOZP, 

výroby učebných pomôcok, v oblasti filmovej tvorby.  

 
 
 
   Obsahová skladba: filmové programy, tvorba učebných pomôcok a úpravy techniky: 
 
 
 

1. Filmová technika 
 

      Články k filmovaniu, používaniu „šedej tabuľky“,...jej významu pre nastavenie skvelého     
      obrazu 

 
Pohľady na kamery, vylepšenie kamkodéra Sony doplnkovými prístrojmi, priebeh jej 
prípravy a finalizácie zušľachtenia 
 
Pohľad na výstupný obraz na TV v NAY, trojhodinový záznam v obsahu 1,5 TB, čo je 
úctyhodných 1 500 GB !   
 
 

2. Technické úpravy 
 
Technické úpravy obrazovej skladby – ostrosť, jas, kontrast, ukážky colorovania 
finálneho obrazu. 
 
Pozícia A – pred úpravou obrazu 
Pozícia B -  po úprave obrazu 
 
 

3.  Zoznam projektov 
 

 K jednotlivým položkám  č. 1 – 14 
  
 Scenár k filmu : Rok na dedine II. 
 

 
4.  Filmové prezentácie troch firiem, voľne prístupne na sietí  internetu  

  
           Strojárska firma č. 4 
 

- Originál výstup 
- Originál výstup po rozstrihu, vrátane recenzie, pod kódovým uložením 

 
 
           Strojárska firma č. 5 
 
            -      Originál výstup 
            -      Originál výstup po rozstrihu a odstránení názvov, s zdôraznením textu 
 



 
           Strojárska firma č. 6 
 
           -       Originál výstup 
           -       Originál výstup po rozstrihu a odstránení názvov, bez sprievodného textu 
 
 
           Poznámka : Prezentácie firiem sa niekedy nesprávne spájajú s pojmom  
                               videoprezentácie. Slovo „video“ sa však spája s pojmom videokazeta, 
                               ako základným nosičom videa, spája sa s starým formátom obrazu  4 : 3. 
 
                               Preto pri súčasnom formáte 16 : 9 treba spájať firemne prezentácie  
                               z slovom filmové, ukladanie materiálu sa už deje moderným spôsobom  
                               na disk, či SSD disk. Preto tu uvádzame pojem filmové prezentácie. 
 
 
    07.  Fantázia prírody, finálny obrazový strih 
 
           Len príroda vie byť najdokonalejší maliar, v najvernejšom a najskvelejšom farebnom  
           podaní vie „živé farby“ realistický podať,... 
 
           Ako sa funkcie zhostila špeciálne upravená kamera SONY, nech si každý vyhodnotí   
           sám. Program je doplnený jemnou hudbou,... 
 
 
    08.  Poetické slovo  LH 
 
           Skvela naša recitátorka a poetka v spolupráci s filmovým štúdiom nám zabezpečila  
           takýto zvukový výstup, ktorý sme textovo spracovali v našom štúdiu, s následným  
           doladením za aktívnej pomoci nasej známej redaktorky z výrobno-kreativného  
           centra Slovenskej televízie v Bratislave. 
 
           Venovane našim štúdiom „nevestám“, pre ich hlboké a vrúcne ďakovanie rodičom  
           z oboch strán, v najslávnostnejšej chvíli, v ich živote,... 
 
    09.  Svadobná pieseň LH 
 
           Vyjadruje poetickosť chvíle, strih riešený z dvoch zdrojových kamier, bez roztraseného  
           pohybu, bez rozkývaného obrazu, bez prerušenia spevu, riešený profesionálne  
           z stabilných stojanov. 
 
 
    10.  Zostrih finálny svadobný 
 
           Štandartne riešený, stabilne rozsahovo 11 minútový finálny zostrih 
      
 
    11.  Technické modely TM   
 
           Technické modely pre základné, stredné a vysoké školy vrátane autoškôl 
 
 
 
 
 



    12. Učebné pomôcky pre AC 
 
          Technické pomôcky pre výcvik na  AC, vrátane modelu, princípu zhotovovania  
          „prototypu“, bez elektrickej schémy – zhotovovanie tzv. „šitím“ elektrickej sústavy,  
          s zapojením 110 kremíkových polovodičových diód.  
 
 
   13.  Publikačná činnosť 
  
          Naše firemné výstupy – publikačná činnosť k rôznym témam, s zameraním na techniku  
          a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 
 
          Tak sa prejavuje v reáli vynikajúca a príkladná vzájomná spolupráca s redakciou  
          odborného časopisu BP v praxi, jeho hlavnou redaktorkou. 
 
 
   14.  Zodpovedný autor projektov 
 
          2x foto 


