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Kalendár filmových výročí – Apríl 2010 

 
†1.4.2000 Ján Mildner (nar. 6.8.1921) – herec – 10 rokov od skonania 

†2.4.2000 Ľudovít Filan (nar. 27.1.1925) – scenárista, režisér – 10 rokov od skonania 

3.4.1950 Marián Kleis ml. – televízny režisér, herec – 60 rokov 
3.4.1960 Sylvia Kočanová – herečka – 50 rokov 
4.4.1930 Ernest Stredňanský – režisér, herec – 80 rokov 

5.4.1930 Sonja Korenčiová (†21.9.2002) – herečka – nedožitých 80 rokov 
†7.4.1980  Jarmila Štítnická (nar. 25.12.1924) – dramatička – 30 rokov od skonania  
†8.4.1995 Andrej Očenáš (nar. 8.1.1911) – hudobný skladateľ – 15 rokov od skonania 
†8.4.2005 Stanislav Radič (nar. 7.5.1955) – scenárista, humorista – 5 rokov od skonania 
9.4.1920 Jozef Šimonovič st. (†9.12.1999) – herec – nedožitých 90 rokov 

9.4.1925 Gerhardt Auer (†22.11.2002) – dirigent, hudob. skladateľ – nedožitých 85 rokov 

9.4.1950 Ivan Romančík – herec – 60 rokov 
†9.4.2005 Klotilda Kováčová (nar. 14.3.1937) – skriptka, pomoc. rež. – 5 rokov od skonania 

10.4.1900 Július Krmešský (†20.9.1984) – filmový organizátor – 110. výročie narodenia 

11.4.1945 Stanislav Párnický – režisér – 65 rokov 

†12.4.1995 Juraj Červík st. (nar. 1.4.1924) – filmový architekt – 15 rokov od skonania 
†15.4.2000  Stacho Machata (nar. 12.12.1954) – kameraman – 10 rokov od skonania 

20.4.1925 Viliam Ptáček – kameraman – 85 rokov 

†20.4.1985 Anton Mrvečka (nar. 27.2.1934) – herec – 25 rokov od skonania 

22.4.1930 Jela Fraňová – vedúca výroby – 80 rokov 

22.4.1945 Ján Ďuriš – kameraman – 65 rokov 

22.4.1960 Marek Ťapák – herec, tanečník – 50 rokov 
23.4.1935 Oskár Šághy – kameraman – 75 rokov 

24.4.1940 Margita Kováčová – strihačka – 70 rokov 

25.4.1920 Peter Karvaš (†28.11.1999) – dramatik, spisovateľ – nedožitých 90 rokov 
†26.4.1980 Leopold Bródy (nar. 30.5.1926) – kameraman – 30 rokov od skonania 

27.4.1920 František Žáček (†28.10.1961) – režisér – nedožitých 90 rokov 
28.4.1960 Peter Pišťanek – spisovateľ – 50 rokov 
29.4.1960 Mária Šuleková – kostýmová výtvarníčka – 50 rokov 
†30.4.1995 Zdeno Palečka (nar. 15.1.1932) – televízny redaktor – 15 rokov od skonania 

zdroj: interná publikácia Slovenského filmového ústavu (SFÚ)  
Kalendár filmových výročí 2010, ktorú zostavila Renáta Šmatláková  
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