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Ahoj, kamaráti, 
zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako často v rozhovoroch 
používate slovo „médiá“? Zrejme to nebude tak často, ako sa 
s nimi stretávate. Alebo sa vám už stalo, že ste čo i len jeden 
deň boli bez televízie, internetu, rozhlasu, knihy, novín či 
časopisu? Médiá sa stali prirodzenou súčasťou nášho života. 
Využívame ich, keď potrebujeme získať  informácie 
o aktuálnom dianí, keď sa chceme niečo naučiť alebo len 
tak sa zabaviť. V mnohom dokážu byť pre nás prínosné. 
Majú však aj svoje nedostatky. Učebnica, ktorú máte v rukách, 
vám môže pomôcť spoznať, ako médiá fungujú, čím môžu náš 
život obohatiť, ale aj aké riziká sú spojené s ich používaním. 

Učebnica neponúka veľa teórie či poučiek. Je najmä priestorom 
pre vás – vaše zamyslenia, úvahy, hodnotenia – ponúka množstvo 
príležitostí objavovať a tvoriť. Prvá zo siedmich kapitol je zozna-
movacia – nielenže zistíte, čo všetko sa dokáže ukryť pod slovo 
„médium“, ale spoznáte aj svoje mediálne návyky. V ďalší štyroch 
kapitolách sa dozviete, čím je určité médium výnimočné a čím 
sa odlišuje od iných. Každá kapitola sa končí krátkym zhrnutím. 
V poslednej kapitole vám téma reklamy pomôže upevniť si všetky 
nadobudnuté poznatky a zručnosti.

Svet okolo nás je pestrý a plný súvislostí. Podobne aj 
v médiách nájdete nielen zábavu, ale i informácie o prírode, 
histórii, kultúre, politike, športe a ďalšie. Preto sa vo vašej 
učebnici bude od vás vyžadovať, aby ste využili aj poznatky 
z iných vyučovacích predmetov. Sme presvedčení, že to 
zvládnete. Prajeme vám šťastnú cestu svetom médií. 

Autori

Ako sa orientovať v učebnici?

 – úroveň obtiažnosti úlohy (1 – 5)

 – pracuj s prílohou

 – projekt

 – úloha na hlbšie zamyslenie

   – trocha teórie

   – zaujímavosť

   – vypracuj do zošita

Priraď obrázky 
k niektorým 
kapitolám 
z tejto učebnice. 
Diskutujte 
o tom.
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1. Svet médií

1.1 Médiá a voľný čas

Čo bolo včera a čo je 
(ešte) dnes

2

Skúsenosť s koncertným, divadelným 
alebo fi lmovým predstavením má asi každý 
z nás. S priateľmi, ale aj úplne neznámymi 
ľuďmi sa stretneme na jednom mieste, aby sme 
si vypočuli koncert hudobnej skupiny alebo pozreli 
najnovší fi lm. V tej chvíli sa na pár desiatok minút 
stávame súčasťou jedného publika.

Súčasťou mediálneho publika sme však vďaka 
rozmachu nových informačných a komunikačných 
technológií prakticky neustále. Ráno si cestou do školy narýchlo prečítame SMS, v ktorej nám mobilný 
operátor ponúka nový balík služieb. Zároveň na „pol oka“ vnímame bilbordy, ktoré nás sprevádzajú, 
len čo vykročíme z domu. Ranný zhon nám spríjemňujú obľúbené hity, ktoré počúvame cez mp3 
prehrávač. Len čo sa vrátime domov, zapneme počítač, aby sme mohli komunikovať so známymi, ale 
aj zháňať užitočné informácie. A popri tom všetkom si v našich životoch nájde miesto hádam aj kniha.

Aj tu však na nás striehnu nové technológie – e-kniha je isto praktická vec, no vôňu knižného papiera 
a šuchot pri listovaní nám neponúkne.

Nikto z nás tak nemôže povedať, že médiá sa ho netýkajú. Už niekoľko desaťročí tvoria neoddeliteľnú 
súčasť našich životov. Postupne sa stali natoľko ekonomicky dostupnými, že televízor, počítač či mobil 
nájdeme v každej domácnosti. Všetci vieme tieto zariadenia ovládať, ale nie každý ich dokáže rozum-
ne používať.

Dôsledkom často nie je len zbytočne premárnený čas, ale aj vznik nových závislostí od internetu 
či počítačových hier. Preto sa dnes stále viac hovorí o mediálnej gramotnosti, osvojení si rozum-
ného a kritického používania médií. A rovnako, ako v iných oblastiach života, aj tu platí, že sa učíme 
neustále.

A1 Ktorý z obrázkov ťa najviac zaujal? Prečo? Čo všetko majú 
podľa teba obrázky spoločné? Súťaž so spolužiakmi o to, 
kto z vás uvedie najviac spoločných znakov a najviac 
rozdielov medzi obrázkami. 

A2 Porozprávaj o tom, čo vidíš na obrázkoch. Skús odpovedať 
aj na nasledujúce otázky.

   Koho alebo čo obrázky predstavujú? 
   Aké predmety sú na obrázkoch a na čo slúžia? 
   Ako sú oblečení ľudia a čo na obrázkoch robia? 
   Prečo obrázky asi vznikli, za akých okolností?
   Sú podľa teba obrázky momentkami, t. j. zobrazujú reálnu udalosť, ktorá 

sa práve deje, alebo ľudia na obrázku len pózujú, robia to, čo od nich 
požaduje maliar, ilustrátor alebo fotograf?

   Na ktorých obrázkoch sa podľa teba ľudia majú radi, sú si navzájom 
sympatickí? Na základe čoho tak usudzuješ? 

A

B

C

D
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A3 Zoraď obr. A – D 
podľa doby, ktorú 
reprezentujú. 
Postupuj od minulosti 
po súčasnosť.

 

A4  Z obrázkov 1 – 17 
vytvor štyri skupiny 
obrázkov podľa toho, 
či zobrazené predmety 
a) používaš ty;
b) alebo ich v tvojom 
veku používali 
tvoji rodičia;
c) alebo ich 
v tvojom veku 
používali starí 
rodičia,
d) do poslednej 
skupiny budú 
patriť obrázky 
znázorňujúce 
predmety, ktoré 
nepoznáš.

 

A5  Porovnaj si riešenie 
úlohy A4 s riešením 
spolužiakov. 
Uvažuj, ako sa mení 
doba. V čom sa 
odlišuje tvoje detstvo 
od detstva tvojich 
rodičov a starých 
rodičov?

3
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Aká je pravda?

Sú všade okolo nás

B1  Uvažuj, na čo predmety na obrázkoch 1 – 17, ktoré nepoznáš, slúžili. 
Ako sa podľa teba tieto predmety volajú? 
Svoje odpovede si zapíš do prehľadnej tabuľky.

B2  Porovnaj si tabuľku, ktorú si vytvoril/-a v predchádzajúcej úlohe, s tabuľkami tvojich spolužiakov. 
Rozprávajte sa o využití každého jedného predmetu z obrázkov 1 – 17.

 

C1  Čo všetko majú predmety na obrázkoch 1 – 17 spoločné? Vypíš ich spoločné znaky. Porozprávaj 
sa o svojom riešení aj so spolužiakmi. 

C2  Vieš predmety na obrázkoch pomenovať jedným slovom? Správne riešenie si môžeš overiť 
v tajničke: 

 1. „Myslím, teda som.“ Aby som mohol/-a myslieť a správne sa rozhodovať, potrebujem mať 
na to dostatok...;  (podstatné meno v nominatíve singuláru)

 2. Chvíle, ktoré trávim s ľuďmi, ktorých mám rád, ktorí mi rozumejú, s ktorými sa viem zasmiať, 
porozprávať či zabaviť. Takéto chvíle sú pre mňa...; (prídavné meno v nominatíve plurálu)

 3. dlhá chvíľa; čas, keď nemám čo robiť; (podstatné meno v nominatíve singuláru)
 4. pravda, pevné presvedčenie (napríklad o tom, že rodičia ma majú radi); (podstatné meno 

v nominatíve singuláru)
 5. mať niekoho v úcte; ctiť si; (zvratné sloveso)

C3  Vyhľadaj v mediálnom slovníku slovo, ktoré je riešením tajničky z predchádzajúcej úlohy. 
Porovnaj si vysvetlenie tohto slova so znakmi, ktoré si vypísal/-a v úlohe C1. Pokús sa vytvoriť 
vlastnú defi níciu tohto pojmu. 

Číslo obr.  Názov predmetu   Jeho funkcie/na čo sa používal

1.

2.

3.

4.

5.
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Komunikácia pre všetkých

Interpersonálne a masové médiá

Vtipne o médiách

D1  Porozprávajte starým rodičom 
a kamarátom o zážitkoch 
z prázdnin. 
Prečo musíte adresátovi prispôsobiť 
výber slov, ktoré použijete?

 
D2 Rozhodni, ktoré z nasledujúcich charakteristík 

sú spoločné pre list, mail, čet, telefón či pohľadnicu:
   prostredníctvom nich komunikujeme s človekom, 

s ktorým sme sa rozhodli rozprávať;
   len veľmi obmedzene môžeme ovplyvňovať ich obsah (napr. zverejňovať informácie 

na internete);
   účastníkom rozhovoru zvyčajne nie sú ďalšie osoby;
   sú určené širokému okruhu ľudí, ktorí ich môžu sledovať v rovnakom čase a ktorí sa navzájom 

nepoznajú;
   sú verejné, t. j. všetko, čo zverejňujú, je dostupné každému, kto vlastní televízor, rozhlas, 

počítač s pripojením na internet;
   obsah komunikácie má ostať súkromný.

E1  Vyhľadaj v slovníku heslo interpersonálne médiá a heslo masové médiá. Doplň nasledujú-
cu vetu: List, mail, čet,  telefón a  pohľadnica patria medzi  ........................................................................... médiá.

E2  Vyber z obrázkov 1 – 17 tie, ktoré patria medzi masové médiá.

F1  Porozprávajte sa so spolužiakmi o svojich vtipných zážitkoch spojených s používaním médií.

F2  Ktoré z odpovedí spolužiakov ťa naozaj pobavili? Uvažujte, či sú naozaj vtipné a či nie sú 
skôr vhodné na zamyslenie o správnom/nesprávnom používaní médií. Tie skutočne vtipné 
napíšte na veľký plagát, doplňte ho o vlastné obrázky médií a vyveste si ho v triede, napríklad 
pod názvom: O MÉDIÁCH VTIPNE ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC. 

F3  Urob si prehľad o tom, ktoré médiá používaš najčastejšie a prečo. Možno aj pre teba budú tvoje 
zistenia zaujímavé. Uvažuj o tom, ktoré médiá používaš pri príprave do školy, používanie ktorých 
médií pre teba znamená oddych, pomocou ktorých médií najčastejšie komunikuješ s inými luďmi, 
ktoré médiá ti pomáhajú prekonať nudu.

F4  Pozri sa pozorne na prehľad, ktorý si si urobil/-a v predchádzajúcej úlohe. Ktoré z dôvodov by 
si mohol/-a dopísať medzi výroky z úlohy F2? Rozprávajte sa so spolužiakmi o tom, či niekedy 
nepoužívate médiá zbytočne alebo nesprávne.
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Rozumiem tomu, čo čítam?

G1  Čo myslíš, čo všetko by mohol znamenať 
tento symbol             ? 

 Spinka ťa upozorní na texty uvedené na 
záverečných stranách učebnice (s. 110). 
Pozri si tieto texty. Čo majú podľa teba spoločné? 
Doplň nasledujúcu vetu:

 V textovej časti učebnice nájdem zaujímavé, poučné, ale neraz i úsmevné texty 
o ........................................................................... (hcáidém). 

 Aby si sa stal/-a skutočným mediálnym znalcom, bude dôležité, aby si mediálnym textom doká-
zal/-a porozumieť. Aj keď sú texty väčšinou v slovenčine, to ešte nemusí znamenať, že im každý 
dokáže rozumieť. Presvedč sa o tom, ako vieš čítať s porozumením, už teraz. Vyhľadaj si text na 
strane 110 a hľadaj odpovede na otázky.

 a) Komu sú podľa teba informácie na letáku určené? Zdôvodni svoj názor.
 b) Ktoré médiá sa v letáku spomínajú? Vieš už rozhodnúť, ktoré z nich sú masové a ktoré inter-

personálne?
 c) Čo je cieľom letáka? 
 d) Akú prezývku/nick by si mohol/mohla mať  pri používaní četu? Čo myslíš, prečo?
 e) Koľko by ťa stál hovor na číslo 116 111?
 f) Kto by mal vedieť o tom, že si sa s niekým zoznámil/-a cez internet? Čo myslíš, prečo by si 

o tom mal/-a hovoriť?
 g) Koho by si kontaktoval/-a na e-mailovej adrese potrebujem@pomoc.sk? 
 h) Čo všetko by si mal/-a povedať rodičom v súvislosti s tvojím používaním internetu a mobilu?
 i) Kedy by si mal/-a napísať na mailovú adresu potrebujem@pomoc.sk?
 j) Z letáka vyplýva toto odporúčanie: „Ak kamaráti so mnou nesúhlasia, zmením svoj názor tak, aby 

som s kamarátmi súhlasil.“ Čo si myslíš ty?
 k) Ako sa môžeš chrániť pred niekým, kto ťa kontaktuje cez internet alebo cez mobil? 
 l) Čo všetko by si pri používaní internetu a mobilu mal/-a urobiť, aby nikto nezneužil tvoju osobu?
 m) Aké informácie môžeš získať na stránke www.zodpovedne.sk? A na čo ju môžeš využiť?

1.2 Médiá a ja
Bea a Lea sú spolužiačky. Majú 14 rokov a chodia do 9.B. S ostatnými spolužiakmi sa zúčastnili 
výskumu MLÁDEŽ A VOĽNÝ ČAS. Výskumníkov zaujímalo, akým aktivitám a v akom rozsahu 
sa tínedžeri venujú po príchode zo školy domov. Ich odpovede výskumníci spracovali 
do grafov.

H1  Aké informácie môžeš získať z grafov? Porovnaj obidva grafy. V čom sa voľný čas obidvoch 
dievčat podobá? A v čom sú rozdiely?  

  Ak by si si mal/-a vybrať kamarátku len na základe toho, čomu sa vo voľnom čase dievčatá 
venujú, skamarátil/-a by si sa skôr s Beou alebo s Leou? 

H2  Ako bola sformulovaná otázka, na ktorú deviataci odpovedali? Napíš si ju do zošita. 
Svoje riešenie si porovnaj s ostatnými spolužiakmi. 

H3 Odpovedaj na rovnakú otázku ako dievčatá. Svoje odpovede spracuj do grafu. 
Graf vytvor v niektorom vhodnom počítačovom programe. 

etko 
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H4 Diskutuj so spolužiakmi o tom, ako trávite svoj voľný čas. Porovnajte svoje grafy a vytvorte skupiny. 
V jednej skupine budú tí, ktorí trávia voľný čas podobne ako Lea. Druhá skupina má podobný graf ako 
Bea. Každá skupina si zvolí svojho hovorcu, ktorý ju bude v diskusii zastupovať. Pomôžte mu pripraviť 
argumenty, ktorými bude obhajovať to, ako využívate svoj voľný čas. Pokračujte v diskusii a reagujte na 
argumenty druhej skupiny. Aktivitu spoločne vyhodnoťte. Kto bol v argumentácii úspešnejší? 

H5  Urob pokus. Počas najbližšieho týždňa si podrobne zapisuj, koľko hodín si strávil/-a používaním 
médií. Ku každému dňu v týždni napíš médium a približný čas v hodinách, počas ktorých si 
médium používal/-a. Na konci týždňa si zrátaj, koľko je to hodín. 

Zisti na internete priemerný vek, ktorého sa dožívajú ženy, a priemerný vek, ktorého sa 
dožívajú muži. Ďalej máš k dispozícii údaj o tom, koľko hodín týždenne venuješ svoj čas médiám. 
So spolužiakmi pouvažuj, ako vypočítaš, koľko hodín v tvojom živote venuješ médiám v prípade, 
ak sa dožiješ priemerného veku ženy/muža. Zdá sa ti to málo alebo veľa? 

H6  Aký záver by si urobil/-a z predchádzajúcich zistení? 

Akú hodnotu má tvoj voľný čas?

Podľa jedného amerického výskumu 8 rokov zo svojho života premárnime nakupovaním.
Ďalší výskumníci zistili napríklad aj toto:
288 dní zo svojho života ľudia prežijú tak, že sa hádajú;
92 dní si čistíme zuby;
17 rokov strávime sedením; 
7 rokov prejeme;
5 rokov strávime sledovaním televízie;
 280 dní vkuse čítame;
16 rokov chodíme;
len 1 rok sa smejeme.
Zdá sa ti to veľa alebo málo? A koľko rokov z tvojho života ti ukradnú médiá?

9
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LEA

venujem sa nejakej fyzickej aktivite

stretávam sa s kamarátmi 

četujem 

sledujem TV, rozhlas, čítam noviny a časopisy 

rozprávam sa s rodičmi

pripravujem sa do školy

čítam knihu

len tak surfujem na nete

sťahujem si fi lmy/hudbu z internetu

pomáham mame/otcovi/súrodencom



8

2. Interpersonálne médiá

2.1   Mobilmánia

Na charakterizovanie každej doby sa používajú najrôznejšie obrazy. 
Tú dnešnú by sme mohli prirovnať k neprehľadnej pavučine, pričom 
každé vlákno predstavuje jeden komunikačný kanál. Napokon, 
aj pre internet ako hlavný komunikačný nástroj sa používa 
označenie „sieť sietí“.

Áno, dnešná doba stojí práve na komunikácii. 
Mobil, e-mail, čet, facebook... To je len niekoľko nástrojov, ktoré využívame nielen na to, aby sme si so 
svojimi známymi a priateľmi vymieňali najzákladnejšie informácie, ale stále viac aj na to, aby sme sa 
podelili o svoje zážitky, pocity či nálady. Dôležitosť komunikácie si uvedomujú nielen jednotlivci. Celé 
fi rmy a rôzne organizácie majú svojich hovorcov alebo dokonca tlačové oddelenia, ktoré zodpovedajú 
za komunikáciu s klientmi a za imidž spoločnosti na verejnosti.

Ľudia si v minulosti vystačili s bezprostrednou a neskôr s listovou komunikáciou. 
Dnes už nemusíme na odpoveď čakať niekoľko dní, ale všetko vybavíme v priebehu niekoľkých 
sekúnd. Pošleme e-mail alebo SMS a odpoveď máme prakticky ihneď.

Aj tu však platí, že tieto úžasné vynálezy sa musíme naučiť rozumne využívať a nenechať sa nimi 
zneužívať. Napriek rýchlosti komunikácie by sme nemali zabúdať na základné pravidlá slušnosti. 
Pre krátky pozdrav a poďakovanie sa nájde miesto aj v 160 znakoch. A stále by malo platiť, že 
komunikácia prostredníctvom e-mailu, SMS či facebooku je len doplnkom osobnej komunikácie, 
a nie naopak.

Vedel/-a si, že...
... e-mail je ešte starší ako internet? Umožňoval komunikáciu medzi jednotlivými 
počítačmi a bol rozhodujúcim nástrojom pri tvorbe internetu.
... história mobilných telefónov siaha až do začiatku 70. rokov 20. storočia?
... skratka SMS znamená služba krátkych textových správ (Short Message Service)?

A1  Čo (u)robíš v nasledujúcich situáciách? 
 1. Podvečer sa pripravuješ na nasledujúci deň do školy a zistíš, že nemáš 

poznačenú domácu úlohu z matematiky.
 2. Si s kamarátmi vonku a chceš sa spýtať rodičov, či môžeš ostať o chvíľu 

dlhšie, ako ste sa dohodli.
 3. Si svedkom nehody a potrebuješ privolať pomoc.
 4. Chceš sa zapojiť do televíznej ankety o najlepšieho speváka/speváčku.
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 5. Máš domáce zvieratko a chceš ukázať jeho fotku kamarátom.
 6. Chystáte sa s kamarátmi na výlet a mal/-a si zistiť, kedy odchádza vlak/autobus. 

Ako im to oznámiš?
 7. Si v čakárni u zubára.

A2  Predstav si situáciu, že prestanú fungovať mobilné siete. Čo urobíš v situáciách z úlohy A1? 

A3  Pracujte v skupinách.
 Napíšte na papier výhody a nevýhody používania mobilného telefónu. V čom ti mobilný telefón 

uľahčuje život? Kedy ťa obťažuje? Ako ťa môže používanie mobilného telefónu či jeho neustále 
nosenie so sebou ohroziť? 

A4  Po vypracovaní úlohy A3 diskutujte o výhodách a nevýhodách používania mobilov. 

Historický prehľad vývoja mobilných telefónov
1940 – prvé rádiotelefóny (podobné vysielačkám)
1950 – prvé telefóny s priamym vytáčaním čísla (prvé telefónne ústredne)
1973 – 3. apríl, začiatok modernej mobilnej technológie, Martin Cooper uskutočnil prvý hovor cez  
  mobilný telefón pri prechádzke po New Yorku
začiatky 80. rokov – spustenie analógových sietí prvej generácie – 1G (450 MHz)
1983 – prvý mobilný telefón pre širokú verejnosť (Motorola – cena približne 3 000 €)
začiatky 90. rokov – spustenie sietí druhej generácie – 2G (900 MHz)
1991 – prvý hovor uskutočnený v digitálnej sieti GSM (Global System for Mobile Communications)

Môj mobil a jeho funkcie

Mobil v škole

B1 Ktoré funkcie mobilného telefónu používaš najčastejšie? 

B2  Aké funkcie má tvoj mobilný telefón, ale nepoužívaš 
ich? Prečo? 

C1  Kedy si dostal/-a svoj prvý mobilný telefón? Ako 
často meníš mobilný telefón za nový? Prečo? 

C2  Diskutujte v škole o názoroch a zisteniach z úlohy C1. 
Téma diskusie: KDE JE HRANICA POTRIEB SPOTREBITEĽA/ZÁKAZNÍKA 
A KEDY IDE O OBCHODNÝ ZISK? 

C3  Čo sa stane s telefónom, ktorý ti už prestane slúžiť? Vieš, že mobilné telefóny sa dajú ekologic-
ky recyklovať? Súčiastky mobilných telefónov obsahujú veľa vzácnych kovov – skús zistiť akých. 
Ťažia sa tieto kovy aj na Slovensku? Ak áno, zisti kde.

D1  Čo hovorí váš školský poriadok o používaní mobilných telefónov v škole? Prečítajte si príslušné 
pasáže v triede. S ktorými nariadeniami súhlasíte/nesúhlasíte? Prečo? Keby ste mali možnosť 
upraviť túto časť školského poriadku, čo by ste zmenili a prečo?

D2 Prečo je potrebné obmedzovať používanie mobilných telefónov v škole?
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Tiesňové linky

Etika, etiketa a mobilný telefón

Mobil ako prestíž

E1  Dokážeš si rýchlo spomenúť, aké sú telefónne čísla zložiek záchranného systému? 

E2  Použil/-a si už niekedy niektorú tiesňovú linku? Ktoré informácie sú pre pracovníkov tiesňových 
liniek dôležité? Vymenuj ich. Vymysli si nejakú krízovú situáciu a vytvor tiesňový odkaz.

F1  Ak ti rodičia ako formu trestu zakážu používať mobil, aká je to pre teba strata? Je pre teba mobil 
nevyhnutnosť – prečo áno, prečo nie? 

F2  Ako sa správajú niektorí žiaci ku spolužiakom, ktorí nemajú mobil alebo majú starší typ mobilu? 

F3  Ako sa cítiš, keď ti rodičia telefonujú a ty si práve v kolektíve kamarátov? Zodvihneš im vtedy 
telefón? Čo myslíš, prečo je pre rodiča dôležité, aby si zdvihol/-a mobil, keď ti volá?

G1  Rozprávajte sa so spolužiakmi o tom, či niekedy 
nepoužívate médiá zbytočne alebo nesprávne. 
Ako sa dá stať obeťou šikanovania cez telefón? 
Aké následky má zneužitie tiesňových liniek?

G2  Diskutujte v skupine o pravidlách slušného telefonovania 
(ako sa predstaviť, ako zistiť telefónne číslo, ako viesť a ukončiť 
telefonický rozhovor s rovesníkom, s dospelým a pod.) 
Zostavte správny telefonický dialóg. Vyberte si niektoré 
z týchto situácií:
  chceš rodičovi oznámiť, že sa ti zmenil popoludňajší program; nezabudni mu povedať, 

kam a s kým ideš a kedy sa vrátiš,
  chceš si od kamaráta/kamarátky niečo požičať,
  chceš, aby ti v živom rozhlasovom vysielaní zahrali tvoju obľúbenú pesničku,
  ospravedlňuješ sa za neúčasť na záujmovom krúžku,
  zisťuješ telefónne číslo na určitého človeka,

   informuješ sa o službách a predaji výrobkov. 

G3 Pracujte vo dvojiciach. Dvojica predvedie fiktívny telefonický rozhovor, v ktorom sa zámerne 
dopustí niekoľkých prehreškov voči zásadám slušnej komunikácie. Ostatní spolužiaci upozornia 
na to, čo bolo pri telefonovaní nevhodné. Spoločne navrhnite, ako by mal slušný telefonát 
prebiehať.

Integrovaný záchranný systém
(hasiči + zdravotníci + polícia)

Zdravotníci

Polícia

Hasiči



MMS

smartfón

SMS

3G sieť

mobilný 
operátor

mobilná 
aplikácia 
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G4 Existuje pojem netiketa (pravidlá používania e-mailu a internetu). Vymysli názov pre súbor 
pravidiel, ako používať mobilný telefón. 
Navrhni 5 pravidiel spoločenskej etikety, ktoré by používatelia mobilných telefónov mali 
dodržiavať (napr. aby neobťažovali ostatných). 

Vývoj ide rýchlo dopredu

H1  Využívaš mobilný telefón v súvislosti s počítačom a internetom? Ako? Ak nie, zisti, 
aké sú možné spôsoby využitia. 

H2  Diskutuj so spolužiakmi o význame nasledujúcich pojmov. Ak niektoré z nich nepoznáš, 
pomôž si informáciami z internetu.

H3  Opíš najnovšie trendy v mobilnej komunikácii. Ako by si ich vedel/-a uplatniť? 
Čo by si chcel/-a, aby tvoj mobilný telefón v budúcnosti dokázal? 

Zlaté pravidlá používania mobilu

– Zodpovedne používaj mobil. 
Nezverejňuj svoje telefónne číslo a osobné údaje.
– Telefón využívaj účelne.
– Na tiesňové linky volaj len vtedy, keď si svedkom 
niečoho vážneho a je potrebné privolať odbornú pomoc 
(napr. požiar, vážny úraz, dopravná nehoda).
– Nenarúšaj súkromie iných osôb (napríklad tajným 
fotografovaním, nahrávaním kamerou a rozosielaním). 
Násilné videá nie sú humorné, dotknutí naozaj trpeli 
a prežívali bolesť.
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Zapamätaj si!

Daj prednosť handsfree (voľné ruky) telefonovaniu a obmedz priame prikladanie 
mobilu k hlave.
Ak potrebuješ, aby mobil ostal zapnutý v noci, polož ho do dostatočnej vzdialenosti 
od postele – nikdy nie do blízkosti hlavy.
Netelefonuj dlho.

Mobilný telefón – dobrý sluha, 
ale zlý pán.

2.2 E-mail sem, e-mail tam

M   A    I     L    A

Predmet:   Dobrý den, to som ja Barča :) ...
Od:    basenocka@gmail.sk
Dátum:   Pon, Január 12, 2010 5:44 pm
Komu:   Triedna_9.C@zskalinciakova.sk
Priorita:   Normálna

Dobrý den, to som ja Barca :) akoze pani...ucitalka mám  problém toho
typu :D ze som sa sem chcela prihlásit no nejde mi to!:( a ked som sa
prihlasila ces to Fer... heslo: fero tak mi to slo.... aj test jeden som
wriesila...skoro keby sa mi stránka internetowa zrazu znicoho nic
nezrusila!!!:( a newiem preco ma nechce prihlasiť!:( newiete co je stým?:(
a teras mi to už nejde ani ces to fero...... a teraz nechapem ako mi date
wedeť:(....akoze gól!!:(

Mobil a zdravie

I1  V súčasnosti sa veľa diskutuje na tému ohrozenia zdravia v súvislosti 
s používaním mobilných telefónov. Konkrétne obavy sa týkajú 
predovšetkým vyžarovania elektromagnetických vĺn a ich účinkov na zdravie človeka (jednotka 
žiarenia je SAR – Specifi c Absorption Rate). Odborníci po celom svete vyzývajú ľudí, aby boli pri 
používaní mobilov ostražití, nakoľko môžu predstavovať zdravotné riziko. 

 Nájdi na internete čo najviac informácií o žiarení mobilných telefónov a informuj svojich 
spolužiakov. 

I2  Skús si po cca 15-minútovom (alebo dlhšie trvajúcom) telefonáte s priateľom, keď si mobil držal/-a 
priamo pri uchu, ucho chytiť a zistíš, že je zohriate. Hlava a mozog však na takéto zahrievanie 
stavané neboli. Diskutujte o tom. 
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M   A    I     L    C
Od: supermanik@netnet.sk
Komu: primator@mesto.sk 

M   A    I     L    B
Od: ericenko@netnet.sk
Komu: ivopivo@email.sk 

Dobrý deň Ivo,

dnes som nebol v škole J, pretože som sa bol dať zaočkovať. Zdravotná sestra nemala 
svoj deň a pri očkovaní zlomila ihluL. Bolelo to ako fras. Vraj ste z matematiky brali nové 
učivo. Chcel by som ťa touto cestou požiadať o naskenovanie poznámok a zaslanie zadania 
domácej úlohy. Ty kokso, noha ma stále bolí, ale foter chce, aby som sa pripravil do školy L. 
Vôbec sa mi nechce, ale musím. Rodkáči chcú mať zo mňa zubára J, tak ma tlačia do učenia. 

Za rýchle vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.

S úctou, Erik Motaj

Zdravím,

na domácu sme dostali urobiť projektovú úlohu o našom meste. Tak sa chcem niečo opý-
tať. Ako dlho ste primátorom? Baví vás to alebo nie? J Čím ste boli, kým ste sa stali pri-
mátorom? Čo plánujete urobiť v meste ešte tento rok? Koľko prachov dáte skejterom na 
postavenie rampy? Čo vás najviac štve na našom meste a čo sa vám páči najviac? 
Odpíšte mi do zajtra, lebo inak schytám guľu.

Dík J.

A1  Kto je odosielateľom a kto prijímateľom mailu A? 
Aký je medzi komunikujúcimi vzťah? 

A2 S akým zámerom písali odosielatelia maily? 

A3 Čo myslíš, ako asi zareagovali adresáti?  

A4 Prečo adresátka mailu A nemusela porozumieť textu? 

A5  Ako by si oznámkoval/-a pravopis autora mailu A? 
Vyjadri pred spolužiakmi svoj názor na to, ako 
internet a nové médiá ovplyvňujú náš ústny 
a písomný prejav. 

A6  Maily nie sú napísané vhodným štýlom. 
Pomenuj nedostatky a skús ich upraviť tak, aby 
boli vhodné pre konkrétnu situáciu. 

A7 Pozri sa znova na predchádzajúce maily. 
Čo by v dobrom maile malo byť a čo by v ňom 
byť nemalo?

Komunikačná bariéra
Aj keď sa snažíš, nie vždy ti každý dokáže 
porozumieť; možno povieš cudzie slovo, ktoré-
mu tvoj partner v komunikácii nemusí rozu-
mieť a možno si neuvedomíš, s kým hovoríš 
a v rozhovore so starou mamou budeš použí-
vať slang. Staviaš tak bariéru, múr, medzi teba 
a toho, s kým hovoríš. Ak volíš nesprávne 
slová, ak jednoznačne nevyjadríš tvoje myšlien-
ky, môže sa ti napríklad stať, že sa ti nepodarí 
získať dôležitú informáciu, nebude vyhovené 
tvojej prosbe, alebo niekoho neupozorníš 
na hroziace nebezpečenstvo.

Skontroluj, čo má byť v e-maile
Kópia: zoznam príjemcov, ktorým sa 
posiela kópia správy 
Skrytá kópia: e-mailová adresa osoby, ktorá 
dostane kópiu, ale ostatní adresáti o tej osobe 
nebudú vedieť 
Príloha: zoznam príloh pripojených k správe
Predmet: čoho sa správa týka
Oslovenie
Skontrolovať pravopis: niektoré poštové 
programy dokážu skontrolovať pravopis
Podpis
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Od: enuska@zmail.sk
Komu:nika4@softnet.sk 

Ahoj Nikuš, 

píšem ti z Anglicka, kde sme šli s rodičmi na dovolenku. Vedela som, že tu dosť veľa prší, ale 
prvé dni boli naozaj hrozné.          Potom sa trochu zlepšilo, ale rodičia sa zas rozhodli chodiť 
po múzeách, čo bola príšerná nuda. Otec si stale dokazoval, ako veľa toho vie 
z anglickej histórie. Keď sa pomýlil, nechala som to tak, aby som mu nepokazila radosť.
Môj brat Andrej mi však lezie na nervy. Stále má v ušiach empétrojku a nedá sa s ním 
rozprávať.         Som rada, že je na nás naša angličtinárka prísna, pretože sa viem aspoň trochu 
dohovoriť, keď si chcem kúpiť niečo na seba.             Niekedy sem musíme prísť spolu my dve
samy. Handry sú tu veľmi lacné.             Chýba mi tu moja naj-kamoška 

Teším sa, ako si po návrate domov pokecáme.

Tvoja  Eňa  

B3 Pracuj so spolužiakmi v skupine. 
 a) Vytvorte Príručku používania emotikonov; ku každému emotikonu uveďte jeho význam.
 b) Súčasťou príručky majú byť Pravidlá používania emotikonov.
 c) Navrhni jednoduché Pravidlá pre e-mailovú komunikáciu.

B4  Napíš mail: 
 a) učiteľovi, v ktorom sa ospravedlňuješ, že si dnes chýbal/-a v škole; požiadaj ho o informáciu 

o zajtrajšej exkurzii na Oravský zámok; 
 b) spolužiakovi, v ktorom mu vysvetľuješ, prečo si dnes nebol v škole; požiadaj ho o informáciu 

o zajtrajšej exkurzii na Oravský zámok;
 c) starostovi vašej obce/primátorovi vášho mesta, v ktorom ho budeš informovať o divadelnej 

hre, ktorú nacvičila tvoja trieda; s hrou by ste chceli vystúpiť počas osláv dní obce/mesta, ale 
potrebujete súhlas radnice; do mailu môžeš doplniť aj inú žiadosť. 

Nezabúdaš občas upraviť formu a jazyk e-mailu podľa toho, 
komu píšeš?

Emotikon

B1  Čo je to emotikon a aká je jeho úloha v mailoch, 
četoch a SMS? (emotikon, mail, čet, SMS bližšie 
pozri aj v mediálnom slovníku) 

B2 Prečítaj text mailu nahlas. Pokús sa vhodným spôsobom 
vyjadriť aj emotikony. 
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2.3 Čo už viem...

... o mobilnom telefóne a maile

  Mobilný telefón slúži hlavne ako prostriedok komunikácie, 
či už ide obyčajný hovor alebo videohovor, textovú alebo multimediálnu 
správu.

  Mobilné telefóny získavajú postupne ďalšie funkcie, ktoré sa neustále 
zlepšujú, a tak telefóny môžeme prirovnať k malým počítačom.

  Výraz e-mail alebo len mail má svoj pôvod v anglickom slovnom 
spojení electronic mail (slov. elektronická pošta). Jeho využitie ostáva verné 
významu pôvodného označenia – je náhradou bežnej poštovej korešpondencie.

Reklama

  E-mail sa používa aj na šírenie reklamy. Firmy sa k mailovým adresám dostávajú zväčša pri registrá-
cii zákazníkov na ich webových stránkach, ktoré ponúkajú možnosť zasielania informácií o novinkách. 
Tento spôsob reklamy je veľmi lacný.

  Existuje aj nevyžiadaná reklama (SPAM), ktorú dostávame do e-mailových schránok bez toho, že 
by sme o ňu prejavili záujem.

Ako mi pomáha

  Vďaka mobilnému telefónu a e-mailu dokážeme komunikovať rýchlejšie, pohodlnejšie a aj lacnejšie.

Na čo si dávať pozor

  Ak niekomu telefonujeme, očakávame, že nám ihneď zdvihne alebo zavolá späť, či pošle SMS. 
Mobily a e-maily nás nútia reagovať okamžite na každú správu, e-mail či telefonát. 
Mali by sme si však uvedomiť, že každý z nás má právo, ak to uzná za vhodné, ponechať si čas 
na odpoveď.

  Snaha o rýchlu komunikáciu, napr. pomocou textových správ a e-mailu, u mnohých ľudí vedie 
k tomu, že zabúdajú na základy komunikačnej etikety. Vždy je však potrebné dbať na pravidlá 
slušného správania, či už komunikujeme cez telefón, alebo prostredníctvom e-mailu.

  Pravidlá slušného správania na internete, a teda aj v e-mailovej komunikácii, možno súhrnne 
nazvať netiketa. Patria k nej také základné veci, ako napr. oslovenie, predstavenie sa, poďakovanie 
a uvedenie svojho mena na konci e-mailu.

  Volanie na tiesňové linky nie je zábava. Tiesňové volanie má byť volaním o pomoc pri závažných 
životných situáciách (napr. požiar, vážne ohrozenie zdravia, ochrana majetku).

  Nepremyslené, nadmerné používanie mobilných telefónov a internetu má svoje zdravotné 
riziká.
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3. Tlačené médiá

Vedel/-a si, že...

... najstaršie noviny na svete sú pravdepodobne švédske Post och Inrikes Tidningar 
a začali vychádzať v roku 1645? Od roku 2007 ich nájdeš už len na internete.
... prvé periodicky vychádzajúce noviny na území Slovenska sa volali Mercurius 
Hungaricus a prvýkrát sa objavili v roku 1705?
... najslávnejší novinár všetkých čias sa volá Joseph Pulitzer? Žil na prelome 
19. a 20. storočia v USA a jeho meno nesie aj najprestížnejšia novinárska cena.
... svoje noviny má aj pápež? Začali vychádzať v roku 1861 a volajú sa 
L´Osservatore Romano.
... dlhodobo najčítanejším slovenským denníkom je Nový čas a najčítanejším 
týždenníkom Plus 7 dní? Obe periodiká sa zaraďujú medzi bulvárnu tlač.

Noviny vždy slúžili ako zdroj informácií aj ako priestor 
na vyjadrenie najrôznejších, väčšinou politických názorov. 
Ľudia pri ich čítaní uvažovali, ale aj vášnivo diskutovali nad 
ich obsahom. Okrem informačnej a vzdelávacej funkcie 
chceli a chcú svojich čitateľov aj pobaviť.

Informačnú a názorovú funkciu spĺňajú noviny aj dnes. 
Ak vás článok v novinách obohatí novými informáciami, 
hovoríme o spravodajstve. Ak vám novinár ponúkne 
najmä analýzu nejakého problému a svoj postoj k nemu, 
ide o publicistiku. 

Pri slove noviny si možno niektorí z vás predstavia otca alebo starého otca sediaceho nad veľkým 
kusom papiera. Na papieri veľkého formátu vychádzajú predovšetkým denníky, teda noviny 
vychádzajúce denne, s výnimkou nedieľ a štátnych sviatkov. Venujú sa najmä politickým, 
ekonomickým, kultúrnym a športovým udalostiam z predchádzajúceho dňa. Okrem denníkov 
existujú aj týždenníky a mesačníky, ktoré vychádzajú na farebnom, lesklom a drahšom papieri 
a sú orientované na konkrétnu cieľovú skupinu – deti, tínedžerov, ženy a matky, manažérov, 
záhradkárov, dôchodcov... 

Najčítanejšie periodiká patria medzi tlač označovanú ako bulvár. Na rozdiel od serióznych novín 
bulvárne noviny a časopisy informujú najmä o slávnych osobnostiach, škandáloch, nešťastiach 
a rôznych zaujímavostiach. Spracovaním týchto tém útočia na city svojich čitateľov. Aj keď sa 
mnohí ľudia nad bulvárom pohoršujú, nejde o fenomén posledných rokov. Tieto témy zaujímali 
aj tvorcov a čitateľov najstarších novín. Protikladom bulvárnej tlače je tzv. mienkotvorná tlač, 
ktorá svojimi názormi formuje postoje veľkej časti spoločnosti.

Bez ohľadu na to, či si v novinovom stánku zakúpite noviny alebo časopisy, za každým z týchto 
periodík stojí skupina ľudí, ktorí ich tvoria – redakcia. Za jej chod je zodpovedný predovšetkým 
šéfredaktor, jeho zástupcovia a vedúci redaktori jednotlivých rubrík. Úspešnosť ich práce zaujíma 
nielen ich, ale najmä vydavateľa, ktorý vydáva dané periodikum.

V posledných rokoch však majú tvorcovia novín aj ich vydavatelia hlavy v smútku. Čoraz častejšie 
sa skloňujú slová ako kríza, či dokonca smrť novín. Dôvodom je výrazný presun čitateľov od novín 
k internetovým portálom. Všetci však veria, že monitor a klávesnica pôžitok z čítania papierových 
novín nikdy nenahradia.



Názov článku Téma    Iný zdroj informácií o téme
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3.1 Plávame v mori novín a časopisov

Orientácia v mori informácií nie je dnes jednoduchá. 
Kniha, časopis či akékoľvek písané slovo má veľký význam. 
Kto číta, je tvorivejší a má väčší rozhľad ako ten, kto pasívne 
sleduje to, čo mu ktosi ponúka. Najčastejšie televízna 
obrazovka alebo film.

Čo viem o tlači?

Text č. 3  „V Hervartove máme totiž poklad nesmiernej hodnoty. Najstarší drevený kostolík na Slovensku, ktorý je zapísaný v zozname sve-tového kultúrneho dedičstva UNESCO. To naozaj nie je málo. A v dedinke učupenej v horách nájdeme aj ďalšie unikáty.“

m
v
u

Text č. 2 „Bangkok 9. novem-
bra – Cena ropy dnes klesla 
a pohybuje sa tesne nad hranicou 
87 USD za barel. Dôvodom sú 
obavy z dlhových problémov 
niektorých krajín eurozóny, 
ktoré viedli k oslabeniu spoločnej 
európskej meny a posilneniu 
dolára, a tiež signály, že zásoby 
komodity v USA minulý týždeň 
vzrástli.“

Text č. 1 „Ema vyšla na ulicu do 
hustého dažďa a vedela, že nemôže ísť 
domov. Potrebovala miesto, kde by sa 
mohla vyplakať a nikoho pritom neob-
ťažovať. Vošla do najbližšej kaviarne 
a objednala si kávu. Čašník sa na ňu 
usmial a prikývol. Položila na stôl zošit 
a pero, aby bolo jasné, že sa ešte vráti, 
a so zvyškom vecí sa presunula na 
toaletu a na pár minút nechala slzám 
voľný prietok.“ 

A1  Prečítaj si úryvky a posúď, z akého druhu tlačeného média pochádzajú
 (z knihy, časopisu, novín). 

A2  Prečítaj si vo včerajších novinách tri články na rôzne témy. Môžeš zistiť o danej téme 
informácie aj z iných zdrojov, z iných médií? Z akých? 

A3  Porovnaj tlač s ostatnými druhmi médií. Aké sú medzi nimi zhody a rozdiely, výhody 
a nevýhody? 
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O čom sa dnes píše?

O novinách a časopisoch

Šokovať alebo informovať?

B1  Pracujte v skupine. 
 Vyberte si tému dňa, o ktorej sa najčastejšie hovorí. Vyhľadajte v novinách a časopisoch 

informácie o danej téme. Vynechajte internet. 
Porovnajte informácie získané z rôznych zdrojov.

B2  Sú všetky informácie, ktoré ste našli pri riešení úlohy B1, hodnoverné? Ako si môžeš overiť 
pravdivosť informácie získanej z médií? 

C1  Vysvetli pojem periodická tlač. Využi text na strane 16. 

C2  Pracujte v skupine. Prineste na hodinu noviny a časopisy. 
Diskutujte, aké sú medzi nimi rozdiely.

D1  Podľa periodicity rozdeľte prinesené noviny a časopisy na denníky, týždenníky 
a mesačníky.

D2 Doplň do tabuľky príklady na daný typ novín a časopisov.

  NOVINY   ČASOPIS

DENNÍK

TÝŽDENNÍK

MESAČNÍK

D3  Zisti názvy zahraničných periodík a zaraď ich do tabuľky z úlohy D2. 

E1  Charakterizuj bulvárnu tlač a serióznu tlač.
 Vyberaj z nasledujúcej množiny pojmov.

zábava
fakty

senzácie
udalosti

zážitok

emócierealitasúvislostiodlišnosťneoverené 
informácie
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Všeobecné

Rodinné

O životnom štýle

Motoristické

O počítačoch

Detské

Mládežnícke

Hra so slovíčkami

Píšeme do odborného časopisu

Orientujeme sa v časopisoch

Školy dostanú 
fi nancie 
z eurofondov.

Televízie už o ňu 
nemajú záujem.
Upozorňuje 
na seba aspoň 
cez facebook!

„Šanca začať 
žiť odznova.“

E2  Priraď jednotlivé titulky ku typu periodika: bulvárny denník, seriózny denník, časopis. 

E3  Porovnaj, ako je jedna konkrétna téma spracovaná v bulvárnom a v serióznom denníku 
vo vydaní z toho istého dňa. Vezmi do úvahy, ako je formulovaný titulok, na ktorej 
strane v novinách sa príspevok nachádza, či je doplnený fotografi ou, aký je rozsah 
príspevku a pod.

F1 Vyskúšaj si úlohu novinára serióznej a bulvárnej tlače.
   Vyber 1 titulok z bulvárnych novín a napíš pod tento titulok seriózny text.
   Nájdi v serióznych novinách text a vymysli mu bulvárny titulok.
   Ak bolo možné pod bulvárne titulky napísať seriózny text a textu z mienkotvorných 

novín vymyslieť bulvárny titulok, o čom to podľa teba svedčí?
   Vyber si z ľubovoľných novín akúkoľvek fotografi u. K fotografii napíš 2 články. 

Jeden, ktorý by mohol byť súčasťou seriózneho denníka, druhý, ktorý by bol vhodný 
do bulvárnych novín. Prečítajte texty nahlas a diskutujte na tému: SUBJEKTÍVNOSŤ AUTORA 
A PRAVDIVOSŤ PODANIA INFORMÁCIE.

G1  Využívaš pri získavaní informácií pre svoje štúdium aj časopisy? Ak áno, uveď konkrétne 
príklady. Zisti, ktoré časopisy by ti mohli pomôcť pri príprave do školy.

G2  Napíš krátky článok (použi náučný štýl) z oblasti, ktorá ťa zaujíma. Informácie získaj z rôznych 
encyklopédií a odborných časopisov.

H1  Urobte v triede prehľad časopisov podľa 
témy, ktorej sa prednostne venujú. 
Doplňte zoznam a uveďte príklady 
na jednotlivé druhy časopisov.

H2  Na základe nasledovného „vzorca“ 
vysvetli pojem: „závislý denník“ 
a „nezávislý denník.“
Majiteľ  Financovanie periodika  Ovplyvnenie informácií

Čo ti pomáha orientovať sa v mori novín a časopisov? 
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Čo sa číta u nás doma?

O mojom obľúbenom časopise

Ako časopis s reklamou predávajú

3.2 Noviny a časopisy – 
 od konzumenta k tvorcovi

A1  Aké noviny a časopisy máte doma? 
Máte pre ne vyhradené nejaké miesto? 
Čo sa s nimi stane po prečítaní?

A2  Urob prieskum doma a v škole a zisti:
 a) aké knihy, noviny a časopisy čítajú tvoji rodičia,
 b) aké knihy, noviny a časopisy čítajú tvoji spolužiaci a učitelia.

A3  Vyhľadaj najnovšie výsledky výskumu čítanosti novín a časopisov. Uvažuj, podľa čoho si ľudia 
vyberajú noviny a časopisy, ktoré čítajú?

B1  Doplň tabuľku o svojom 
obľúbenom časopise.

B2  Rozprávajte sa 
o časopisoch pre 
mladých. Aké časopisy 
poznáte? Akým témam 
sa tieto časopisy venujú? 
Čo majú časopisy 
pre mladých spoločné 
a v čom sa líšia?

Periodicita (ako často vychádza):

Vydavateľ:

Počet výtlačkov (v akom náklade vychádza):

Adresa vydavateľa:

Aké ďalšie časopisy vydáva táto spoločnosť?

Názvy rubrík:

Komu je časopis prednostne určený:

Názvy článkov, ktoré sa mi páčia:

Názvy článkov, ktoré sú nudné:

C1  Vyhľadaj si stránky s reklamou v tvojom obľúbenom časopise pre mladých. Aké produkty sú 
v reklame? Kupuješ si výrobky, na ktoré je reklama v časopise? Ak áno, povedz spolužiakom, 
čo ťa motivuje ku kúpe týchto produktov. Ak nie, zdôvodni svoj postoj.

C2  Pracuj s reklamnými stránkami z cvičenia C1. Opíš, čo alebo kto je na obrázkoch a čo majú 
spoločné s obsahom reklamy. 

C3  Všímaj si všetky predmety a osoby, ktoré sú na obrázku spolu s ponúkaným produktom/službou. 
Zaznamenaj, čo majú všetky tieto predmety a osoby spoločné. Mohli by ti pomôcť aj tieto slová: 
reálne, dokonalé, odpudzujúce, cool, príťažlivé, lacné. 

C4  V predchádzajúcej úlohe si vypísal/-a spoločné znaky a vlastnosti reklám v časopisoch pre mladých. 
Použi ich v opise, ktorý bude mať názov REKLAMA V ČASOPISE PRE MLADÝCH. 

C5  Prečítajte si v triede svoje opisy. Rozhodnite, či reklamy predstavujú reálny alebo skôr nereálny 
(idealizovaný) svet. Svoje názory zdôvodnite.
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Realita zobrazovaná v médiách môže, ale nemusí byť zhodná s realitou života. Je všeobecne známe, že 
fotografi e topmodeliek v časopisoch alebo na bilbordoch sú výsledkom úpravy v grafi ckom programe. Svet 
reklám je vo veľkej miere idealizovaný, teda vykreslený krajšie, lepšie a jednoduchšie, ako je to v skutočnosti. 
Komerčné reklamy zväčša ponúkajú jednoduchý recept na šťastie, zdravie, úspech, krásu, ale len vtedy, 
keď si zakúpime konkrétny produkt. Produkty sú ponúkané ako prostriedky na získanie alebo zvýšenie 
svojej hodnoty, napr. slogan na rúž na pery môže znieť: „S naším rúžom sa stanete skutočnou ženou“, 
čo by mohlo znamenať, že bez neho žena nie je ženou. Aj takýmto spôsobom reklama často skresľuje 
realitu. 

Ako sa časopis predáva

Čo dokáže titulok

C6  Ponúka reklama to, čo naozaj potrebuješ? Zdôvodni svoju odpoveď.

D1  Obal predáva. Porovnaj rôzne obálky novín a časopisov. Aké sú medzi nimi rozdiely?

D2 Navrhni obálku. Predtým napíš niečo o  časopise, pre ktorý navrhneš obálku:
 A. Pre koho bude časopis určený?
 B. Z akej oblasti v ňom budú články?
 C. Bude mať veľa fotografi í?
 D. Koľko bude stáť?
 E. Bude mať aj internetovú verziu?

E1  Noviny obsahujú rôzne správy, napríklad správy zo sveta, politiky, ekonomiky, športu. 
Spomenieš si na niektoré dôležité správy z týchto oblastí? 

E2  Každý článok v novinách i časopisoch obsahuje titulok. Titulok je pre správu rovnako 
dôležitý ako reklama na produkt. 
Vyber 10 titulkov z dnešných denníkov. 

E3  Priraď k článkom správny titulok. 

Federer nevylúčil 
svoj štart na OH 2016

Dubaj možno predá podiely v štátnych fi rmách, 
aby splatil dlhy

Turistická atrakcia v Izraeli: 
Chodia k pomníku 

Harryho Pottera

A
Harry Potter je mŕtvy. Nie, to nie je záver posledného príbehu o mladom čarodejníkovi. Tu ide o britského 
vojaka, ktorý sa volal rovnako ako známa literárna a fi lmová postava. Vojak Potter pochádzal 
z Birminghamu a koncom roku 1938 prišiel ako vojak na Blízky východ kontrolovaný Britániou.
V júli 1939 zomrel pri prestrelke s Arabmi a jeho hrob v izraelskom meste Ramla dnes priťahuje množstvo 
návštevníkov. „S Harrym Potterom z kníh tu nie je žiadna spojitosť, ale to meno priťahuje,“ 
uviedol turistický sprievodca, ktorý sem priviedol už desiatky skupín turistov.
http://www.cas.sk/clanok/185708/turisticka-atrakcia-v-izraeli-chodia-k-pomniku-harryho-pottera.html
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B
DUBAJ. Arabský emirát Dubaj možno predá svoje podiely v štátnych fi rmách, aby sa tak dostal z enormných 
dlhov. Uviedol to dnes predseda najvyššieho fi nančného výboru emirátu šejk Ahmad bin Saíd al-Maktúm.
Povesť emirátu ako regionálneho fi nančného a obchodného centra utrpela minulý rok vážnu ranu, keď musel 
štátny konglomerát Dubai World požiadať veriteľov o reštrukturalizáciu dlhov.
http://ekonomika.sme.sk/c/5659583/dubaj-mozno-preda-podiely-v-statnych-fi rmach-aby-splatil-dlhy.html#ixz-

z16ae0BGmo

C
Švajčiarsky tenista Roger Federer sa už teraz – počas londýnskeho šampionátu 
ATP World Tour Finals v O2 Arene, na ktorom postúpil do nedeľňajšieho fi nále - 
teší na účasť na OH 2012 práve v britskej metropole. Nevylúčil štart ani na 
olympijských hrách o štyri roky neskôr v brazílskom Riu de Janeiro.
http://www.denniksport.sk/article/155456/federer-nevylucil-svoj-start-na-oh-2016

E4  Nájdeš v článku vždy to, čo očakávaš podľa titulku?

E5 Vymysli zaujímavé titulky k trom predchádzajúcim článkom.

Povolanie novinár

F1 Prečo je podľa teba práca novinára dôležitá? 

F2  Vyber z nasledujúcich vlastností tie, 
ktoré by mal mať novinár. 
Svoj výber zdôvodni. 

poctivosť
dravosť

pravdovravnosť
drzosťzvedavosť

nezaujatosť

distribútor

autor

túžba 
pomáhať 
ostatným

vedúci
vydania

skromnosť

grafi k

komunikatívnosť

jazykový 
redaktor

F3  Novinár však nie je jediným človekom, ktorý stojí za novinami alebo časopisom. 
Do ich prípravy je zapojených viac osôb. Vieš, čo je náplňou práce ľudí 
na rôznych pozíciách v redakcii? Môžeš si pomôcť mediálnym slovníkom. 

prefíkanosť

editor

tlačiar



Chlapec na obrázku A je:  Chlapec na obrázku B je: 

   žiak      žiak

   športovec     športovec

   kamarát      kamarát

   syn      syn
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Novinár môže byť zároveň 
redaktorom aj moderátorom, 
ale nemusí. Redaktorom je 
vtedy, keď pracuje v redakcii 
novín, časopisov, televízie 
alebo rozhlasu. Moderátor 
je v kontakte s publikom, 
čiže sa obracia priamo naň, 
napr. v televíznych alebo 
rozhlasových správach.

Je ľahké posudzovať iného?

3.3 Každý je iný – všetci sme rovnakí?

F4  Školskí novinári
 Vytvorte v triede redakčné rady – rozdeľte si úlohy a povinnosti 

tak, aby ste dokázali vytvoriť jedno číslo vlastného školského 
časopisu. Keď bude hotové, „zaveste“ vaše číslo na webovú 
stránku školy.
Úlohu môžete realizovať aj v dlhšom časovom úseku a pravidelne 
mapovať dianie vo vašej škole prostredníctvom časopisu. 
Rozhodnite sa, či budete vydávať denník, týždenník alebo 
mesačník.

Kvalitu novín a časopisov spoznáš podľa toho, či z teba robia múdrejšieho, 
rozhľadenejšieho, citlivejšieho – jednoducho, lepšieho človeka.

A1  Pozorne si pozri obidva obrázky. 
Skús obidvoch chlapcov charakteri-
zovať. Z nasledujúcich prídavných 
mien vyber tie, ktoré podľa teba 
bližšie určujú to, akí sú chlapci. 
Prídavné mená sú zoradené 
v abecednom poradí. Problémom 
však je, že každé z nich môžeš 
použiť len raz: dobrý, neposlušný, 
nespoľahlivý, poslušný, slabý, 
spoľahlivý, vynikajúci, zlý. 
Ako sa rozhodneš?

A        B

A2  Nájdi v tlačenej alebo elektronickej verzii denníkov a časopisov fotografi e, na ktorých sú zobrazení 
príslušníci nejakej menšinovej skupiny (napr. ľudia bez domova, národnostná skupina...). 
Opíš, ako sú na nich zobrazení. Zameraj sa na ich oblečenie, výraz tváre, zobrazené predmety 
a na opis prostredia. Čo majú fotografi e spoločné? 

A3  Vyjadri svoj názor na to, či je skutočne možné len na základe fotografi í posudzovať iných, hovoriť 
o tom, akí sú, aké sú ich vlastnosti. Diskutuj na túto tému so spolužiakmi. 
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Ako môže automatické nálepkovanie zmeniť význam

Polícia v pohotovosti
Hrádek 12. januára – Podľa Marcely Moravcovej sa udalosť odohrala, 
keď išiel jej manžel spať. Pod oknami ich bytu sa začali hádať Róm 
s Rómkou. „Manžel sa vyklonil z okna a okríkol ich. Róm ho vyzval, 
aby zišiel dolu. Dali si pár faciek a manžel potom odišiel.“ Prípad 
proti sebe postavil obyvateľov Hrádku a Rómov. Polícia je v pohoto-
vosti pre prípad, ak by hrádeckí Rómovia niečo pripravovali. (heč)

Polícia v pohotovosti
Hrádek 12. januára – Podľa jednej z Češiek sa udalosť odohrala, keď 
jej manžel išiel spať. Pod oknami ich bytu sa začal hádať Martin 
Holub so svojou sestrou. „Manžel sa vyklonil z okna a okríkol ich. 
Pán Holub ho vyzval, aby zišiel dolu. Dali si pár faciek a manžel 
potom odišiel.“ Prípad proti sebe postavil Čechov a obyvateľov 
Hrádku. Polícia je v pohotovosti pre prípad, ak by hrádeckí Česi 
niečo pripravovali. (mor)
Spracované/preklad podľa: http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsn-

spdfs_73.pdf

Ako by som sa cítil/-a, ak by ma takto súdili...

Stále tá istá udalosť? A čo dokáže stereotyp

B1  Pracujte v skupinách. V elektronických verziách denníkov a časopisov nájdite tri texty, 
v ktorých sa píše o ľuďoch patriacich k niektorej menšinovej skupine. 
V akých súvislostiach sa o nich píše?

B2  Spolu so spolužiakmi vyberte z textov, s ktorými ste pracovali v predchádzajúcej úlohe, tie slová 
a slovné spojenia, ktoré by ste mohli použiť pri charakteristike príslušníka sledovanej menšinovej 
skupiny a opise toho, ako žije.

B3  Použi slová a slovné spojenia z predchádzajúcej úlohy. Napíš svoju vlastnú charakteristiku tak, 
že v nej použiješ tieto slová a slovné spojenia. 

B4 Porozprávaj, ako si sa cítil/-a, keď si písal/-a takúto svoju charakteristiku. Ako sa cítiš, keď si teraz 
túto charakteristiku čítaš? Predstav si, že si takúto tvoju charakteristiku prečíta človek, ktorý ťa 
nepozná. Čo si asi o tebe bude myslieť? Porozprávaj sa o tom so spolužiakmi.

C1  Prečítaj si články 
na okraji strany. 
V čom sa texty 
vzájomne odlišujú?

C2  Vyhľadaj vo výkladovom 
slovníku pojem 
stereotyp. 
Potom sa pokús 
vysvetliť tento 
pojem svojimi 
slovami. 

C3  Aké stereotypné 
predstavy existujú 
/možno nájsť 
v médiách o nižšie 
uvedených skupinách? 

utečenciľudia vyznávajúci
islam

bezdomovci

mentálne
postihnutí

ľudia nezamestnaní
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3.4  O počasí viackrát inak

C4  Uvažuj so spolužiakmi o tom, či sú stereotypy zjednodušeným zobrazovaním určitej skupiny ľudí 
(bezdomovcov, nezamestnaných, prisťahovalcov), či je zobrazovanie týchto skupín v médiách skôr 
negatívne alebo pozitívne.

C5  Diskutuj so spolužiakmi o tom, 
  ako často prichádzate osobne do kontaktu s predstaviteľmi niektorej z vyššie uvedených 

skupín;
   odkiaľ máte najviac informácií o týchto skupinách;
   či na základe toho, ako je charakterizovaná a zobrazovaná nejaká skupina, môžeme 

posudzovať jednotlivcov.

C6  Predstav si, že ťa oslovil novinár s požiadavkou o rozhovor. Tvojou úlohou je čitateľom 
zrozumiteľne vysvetliť, čo sú to stereotypy a v čom je ich nebezpečenstvo. Priprav so 
spolužiakom takýto rozhovor. Objasnite v ňom aj to, prečo by sme mali vedieť 
rozoznávať stereotypné zobrazovanie určitých skupín ľudí v médiách. 

Vieš si predstaviť, že by ťa niekto posudzoval len na základe 
nejakých stereotypov?

Text A
Bratislava vyzvala ľudí, aby necestovali 
v meste autom.
Na juhozápade by malo celý deň snežiť
V Bratislavskom kraji a v južných okresoch 
Trnavského a Nitrianskeho kraja vyhlásili 
meteorológovia 1. stupeň výstrahy pre 
sneženie. Výstraha platí do 23. hodiny. 
Slovenský hydrometeorologický ústav 
odhaduje, že na tomto území spadne 
medzi poludním a nocou 5 až 12 cm sne-
hu. Zároveň sa až do piatku večera môžu 
na celom juhozápadnom Slovensku tvoriť 
záveje a snehové jazyky. Pri preprave 
linkami bratislavských prímestských auto-
busov je naďalej potrebné rátať s výraznej-
ším zdržaním. Predpokladá sa, že situácia 
sa bude zhoršovať. 

Krátené podľa: http://auto.sme.sk/c/6670037/brati-
slava-vyzvala-ludi-aby-necestovali-v-meste-autom-stvr-
tok.html

Text B
Bratislavská MHD mala problémy aj večer
BRATISLAVA. Ani vo večerných hodinách sa nepodarilo 
odstrániť všetky komplikácie na cestách hlavného mesta, 
ktoré vznikli pre husté sneženie počas dňa. Sneženie sa pod-
písalo pod viaceré dopravné nehody a škodové udalosti. Od 
6.00 do 12.00 zaznamenali v hlavnom meste 15 škodových 
udalostí a tri nehody, uviedol bratislavský policajný hovorca 
František Peczár.

Krátené podľa: http://bratislava.sme.sk/c/6670083/bratislavska-
-mhd-mala-problemy-aj-vecer.html#ixzz2LzqLbtth

Text C
Kalamita
Sniežik sa nám chumelí, zimička už prišla... – pesnička, ktorú si zvyknú spievať deti pri 
prvom snehu. Zima je však v plnom prúde a vodičom pri pohľade na zasnežené autá 
a cesty veru veľmi do spevu nie je. Cestári akoby opäť boli zaskočení tým, že v zime sneží. 
Ospravedlňovať to nepredvídateľnosťou počasia je detinské. Stačí sledovať predpovede 
meteorológov a jednoducho vyhlásiť pohotovosť. 

ZDROJ: Pravda, Erik Potocký - Kalamita
Krátené podľa: http://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/68066-kalamita/
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Text D
Miriam Jarošová: Počasie treba rešpektovať

Možno ste si ju už všimli pri televíznych predpovediach počasia. Ako profesionálnej meteorologičke jej 
väčšinou diváci veria viac než bežným rosničkám, ktoré odrecitujú svoje predpovede bez toho, aby chápali 
ich hlbší zmysel.
Najväčšou pohromou pre Európu sú veľké záplavy. Prečo vlastne vznikajú?
Výrazné zrážky vznikajú najmä v období, keď sa vlhký a teplý vzduch zmieša so studeným vzdu-
chom. Práve z tejto príčiny sme mali u nás povodne v máji a júni. No silné búrky sa vyskytujú 
u nás aj pri postupujúcom studenom fronte od západu.
V súvislosti s teplotnými výkyvmi a celkovou nestabilitou počasia sa často hovorí 
o vyšších záťažových stupňoch pre ľudský organizmus. Čo konkrétne to znamená 
pre naše zdravie? 
Počasie vplýva na ľudský organizmus, či sa nám to páči, alebo nie. Napríklad príliš vysoké teploty 
zaťažujú ľudí s vysokým krvným tlakom. Inokedy sa vzduch drží nízko pri zemi a splodiny, ktoré 
obsahuje, sa nedokážu rozptýliť do okolia, trpia zase ľudia s oslabenými dýchacími cestami. Keď sú 
vonku tropické teploty, nemá význam postaviť sa do radu pred preplnený supermarket, kde majú 
výpredajovú akciu.
Krátené podľa: http://zena.sme.sk/c/5609697/miriam-jarosova-pocasie-treba-respektovat.html

O tom, čo bolo a čo bude

A1  Uvažuj, v čom sú si texty A – B podobné a v čom sa odlišujú. 

A2  Nájdi v textoch A – B odpovede na tieto otázky: KDE? KTO? ČO? PREČO? AKO? KEDY? 

A3  V ktorom texte sa používa skôr minulý čas a v ktorom budúci čas? Zdôvodni, 
prečo je to tak? 

A4  V ktorej časti slovnej zásoby nájdeme slová, ktoré sú použité v textoch A – B? 

A5  K textom A – B správne priraď slová a slovné spojenia, ktoré ich vystihujú (jedno slovo 
môžeš použiť viackrát). 

len fakty
 vyjadriť názorslová bez

citového
zafarbenia

presviedčať

informáciaanalyzovať
rozoberať

vysvetľovať

nezaujatý
objektívny

f y

citovo
zafarbené

slová
argumentovať

dokazovať

A6  Obidva texty sú žánre, s ktorými sa v médiách môžeš často stretnúť. Text A je oznam, 
text B je správa. Napíš ich definície. (Použi informácie z nasledujúceho textu.)

V správe a oznámení nájdeš odpovede na minimálne tri z týchto šiestich spravodajských 
otázok: kde? kto? čo? kedy? ako? prečo? Správa nás stručne informuje o tom, čo sa 
stalo. Používa sa v nej najmä minulý čas.
Oznam hovorí o tom, čo sa stane, prevažuje v ňom preto budúci čas.
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Môj oznam a moja správa

Komentár alebo čo si o tom myslí autor

Aj keď správa informuje o tom, čo už bolo, je aktuálna. To znamená, že nás informuje o najnovších 
udalostiach  alebo o takých, ktoré sa síce stali už dávnejšie, ale v súvislosti s nimi sa objavili nové 
skutočnosti. Napr. o vykradnutí banky budú noviny informovať hneď na druhý deň. Ak sa zlodejov 
nepodarí zatknúť hneď, noviny budú túto udalosť ďalej sledovať. Keď polícia zlodejov chytí, noviny 
túto informáciu prinesú vo svojom najnovšom vydaní a zároveň pripomenú aj samotné vykradnutie 
banky.
Oznam aj správa sú stručné a zrozumiteľné. Používajú sa v nich slová, ktoré sú všeobecne zrozumi-
teľné. Nie sú tam napríklad cudzie slová, slang, odborné slová. Správa aj oznam majú byť objektívne. 
Mali by obsahovať iba overené fakty. Ich autor v nich nevyjadruje vlastné názory a postoje. Nepoužíva 
preto ani slová majúce citové zafarbenie, napr. zdrobneniny.

B1  Z nasledujúcich údajov priprav najprv oznam a potom správu 
do novín:

   Thurzov dom, Banská Bystrica,
   otvorenie výstavy obrazov ľudí bez domova,
   túto nedeľu,
   Občianske združenie Pomôžme ľuďom bez domova,
   o 10.00 hod.,
   vstup voľný,
   možnosť kúpou obrazu prispieť ľudom bez domova 

k zlepšeniu ich životných podmienok,
   výstava potrvá do konca mesiaca,
   výstavu otvorí primátor mesta.

B2  Porovnaj si svoju správu so správami spolužiakov. V čom sú rovnaké? Odlišujú sa v niečom? 
Myslíš, že musíš v správe a v ozname vždy zachovať presnú postupnosť faktov alebo ich môžeš 
zamieňať? Vyskúšaj svoju správu napísať tak, že zvolíš iné poradie faktov. Zmenil sa význam 
správy?

V správe môžeme zamieňať jej jednotlivé časti bez toho, aby sa zmenil jej význam. 
O udalosti môžeme napr. najprv povedať, kde sa stala, potom kedy sa stala, kto sa 
udalosti zúčastnil. Toto poradie však môžeme aj zameniť.
Informácie o udalosti radíme podľa toho, či chceme: udalosť zachytiť od jej začiatku 
až do konca, teda dodržiavame časovú postupnosť; upozorniť na to najpodstatnejšie, 
v takomto prípade v úvode správy uvedieme najdôležitejšie fakty; predovšetkým 
zaujať, čo znamená, že v úvode správy sa uvádzajú najzaujímavejšie fakty, také, ktoré 
čitateľa hneď upútajú.

C1  Porovnaj text C so správou a oznamom. V čom sú podľa teba rozdiely? 

C2  Z textu C vypíš nepriame pomenovania a zdrobneniny. 
Prečo je ich použitie v texte vhodné? 
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len fakty
 vyjadriť názorslová bez

citového
zafarbenia

presviedčať

informáciaanalyzovať
rozoberať

vysvetľovať

nezaujatý
objektívny

f y

citovo
zafarbené

slová
argumentovať

dokazovať

Autor komentára predpokladá, že čitateľ má už o udalosti informácie 
zo správ. Preto sa v komentári spomínajú už iba také fakty, ktoré sú 
potrebné na to, aby čitateľ vedel, k akej udalosti bol komentár napísaný 
a také, ktoré sú závažné.
Autor v komentári vyjadruje postoje k  týmto faktom, rozoberá ich. 
V komentári sa autor snaží čitateľa presvedčiť o správnosti svojich 
názorov. Ani v komentári si však novinár nemôže vymýšľať. Autor 
je presvedčený o správnosti svojho stanoviska k danej udalosti 
a očakáva, že čitateľ sa nad týmto stanoviskom zamyslí a prípadne 
si ho aj osvojí. Na rozdiel od správy a oznamu sa v komentári môžu 
používať aj slová, ktoré autorovi pomáhajú vyjadriť jeho postoj 
k udalosti (slová s citovým zafarbením).

C4  Vyhľadaj v tlači alebo 
v internetovom vydaní 
denníkov komentáre. 
Dokáž, že vybraný text 
je naozaj komentárom. 
Pokús sa zistiť, akú 
udalosť autor rozoberá 
v komentári. V interne-
tovom archíve denníka 
vyhľadaj správy o tejto 
udalosti. 

Rozhovor o počasí

D1  Čo má text D z úvodu kapitoly spoločné s ostatnými textami? V čom sa od nich odlišuje? 

D2 Napíš ďalšie otázky, ktoré by sa novinár mohol spýtať meteorologičky M. Jarošovej. 

D3  Vyber slová a slovné spojenia z nasledujúceho textu 
a pokús sa napísať definíciu rozhovoru/interview. 

dialóg

novinár/redaktor

analyzovanie/rozbor udalosti

vyjadrenie názoru a postoja
vyjad i

odborník v danej oblasti 
alebo významná osoba

rozmanité témy z rôznych 

oblastí (napr. šport, politika, 

kultúra, spoločnosť)

Rozhovor alebo interview je vlastne dialóg medzi novinárom a od-
borníkom alebo osobou, ktorá sa nejakým výraznejším spôsobom 
zviditeľnila v spoločensko-politickej, kultúrnej, športovej alebo inej 
zaujímavej oblasti. Ak je rozhovor spravodajský, poskytuje odpo-
vede na rovnaké otázky ako správa. Väčšinou sa využíva pri informo-
vaní o závažných udalostiach (napr. výbuch továrne, veľká havária). 
V takomto prípade je totiž potrebné rýchlo o udalosti informovať, 
keďže môže ísť o ohrozenie ľudí. Novinár potrebuje urýchlene získať 
informácie, preto osloví priamo svedka udalosti – záchranára, náhod-
ného okoloidúceho, policajta a pod. Publicistický rozhovor je 
dlhší. Novinár sa naň musí dobre pripraviť, musí mať hlbšie informá-
cie o osobe, s ktorou robí rozhovor, ako aj o téme/témach rozhovoru. 
Novinár môže vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s názormi odpovedajú-
ceho. Rozhovor je vedený tak, aby čitateľovi poskytol podrobnejšie 
poznatky o danej téme, vyvolal u čitateľa záujem o ňu. Podobne ako 
v komentári, aj v publicistickom rozhovore sa môžu používať slová 
s citovým zafarbením. Súčasťou publicistického rozhovoru je obvykle 
aj vizitka odpovedajúceho, teda stručná informácia o ňom a o jeho 
práci. 

C3  K textu C správne priraď slová a slovné spojenia, ktoré ho vystihujú. Text C je ďalší novinársky 
žáner – komentár. 
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SPRAVODAJSKÉ ŽÁNRE

(SPRAVODAJSTVO)

ZNAKY

SPRAVODAJSKÝCH

ŽÁNROV

napr. oznam, správa,

spravodajský rozhovor

informačný slohový

postup,

aktuálnosť/novosť

(to, čo sa práve stalo)

napr. komentár,

publicistický rozhovor

výkladový slohový

postup,

porovnávanie

PUBLICISTICKÉ ŽÁNRE

(PUBLICISTIKA)

ZNAKY

PUBLICISTICKÝCH

ŽÁNROV

O ľuďoch bez domova

Orientujeme sa v novinárskych žánroch

Vedel/-a si, že publicistika 
môže byť písaná „s rozu-
mom“ a „s emóciami“?  
Komentár a rozhovor sú 
publicistikou racio-
nálneho typu. Ale na-
príklad taký fejtón, ktorý 
je vtipným až ironickým 
stvárnením nejakej uda-
losti, je už publicistikou 
emocionálneho typu.

E1  Využi doteraz získané poznatky o správe, ozname, komentári a rozhovore a zosumarizuj znaky, 
ktoré ich charakterizujú. Správne ich doplň do tabuľky.

F1  Vyhľadaj v tlači alebo v internetových 
vydaniach denníkov články o ľuďoch 
bez domova (príloha s. 111). 

 Rozdeľ získané informácie o ľuďoch 
bez domova na tie, ktoré sú skôr 
záporné, na tie, ktoré sú neutrálne 
a na tie, ktoré sú skôr kladné.

F2  Využi informácie z predchádzajúcej úlohy a diskutuj so spolužiakmi o tom, prečo niektorí ľudia 
nemajú domov, kto a ako im pomáha, ako a čo sa o nich píše v novinách. V diskusii vyjadri svoj 
postoj k ľuďom bez domova. Ako môžu médiá ovplyvňovať náš postoj k ľuďom, ktorí nemajú 
domov?

F3  Na jednu z nasledujúcich tém napíš komentár.
   Ako sa píše o bezdomovcoch v tlači/aký obraz o bezdomovcoch vytvára tlač.
   Ako vidím ľudí bez domova ja/čo si o ľuďoch bez domova myslím.
   Ako naša spoločnosť pomáha/nepomáha ľuďom bez domova.

F4  Priprav so spolužiakom rozhovor o živote bezdomovca. Jeden z vás bude redaktor, úlohu pre 
druhého si vyberte z týchto možností:

   človek, ktorý sa stal bezdomovcom z vlastnej vôle, sám sa rozhodol žiť na ulici, hoci nemusel;
   človek, ktorý sa stal bezdomovcom, pretože nie vlastnou vinou prišiel o prácu a rodina mu 

odmietla pomôcť;
   človek, ktorý sa stal bezdomovcom vlastnou vinou a nerobí nič preto, aby svoju situáciu napravil;
   človek, ktorý sa snaží bezdomovcom pomáhať.

F5  Zisti, ako sa žije ľuďom bez domova v tvojom meste alebo dedine: kto a či vôbec niekto sa o nich 
stará, či sú dostupné nocľahárne alebo ubytovne pre bezdomovcov a ak áno, aké sú podmienky, 
ktoré musí bezdomovec splniť, aby ich mohol využívať, kde, na ktorých miestach, sa obvykle zdržuje 
väčší počet bezdomovcov a pod. Porozmýšľaj, kde by si takéto informácie mohol/-a získať, príp. koho 
by si mohol/-a osloviť. Svoje zistenia predstav spolužiakom vo forme posteru alebo powerpointovej 
prezentácie. Súčasťou tvojho výstupu by mal byť aj návrh, ako by sa mohli zlepšiť podmienky pre 
život bezdomovcov v mieste tvojho bydliska.
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Jedna a tá istá téma môže mať rôzne žánrové stvárnenie. Uvažuj, prečo jedna a tá 
istá téma v nás dokáže vyvolať raz pozitívne a inokedy zas negatívne pocity.

V Nemecku začali prvé noviny pravidelne vychádzať koncom 16. storočia. Neraz 
vychádzali len niekoľkokrát ročne, preto prinášali neaktuálne správy. To, čo sa udialo 
v blízkom okolí, vedeli ľudia oveľa skôr, ako sa o tom mohli dočítať v novinách. Možno 
aj preto sa v najstarších novinách písalo skôr o udalostiach, ktoré sa udiali ďaleko za 
hranicami. Nebolo neobvyklé, ak obsahom novín boli správy o hrôzostrašných skutkoch 
čarodejníc, ich prenasledovaní a potrestaní. Dočítať ste sa mohli aj o zbojníkoch alebo 
o ľuďoch posadnutých diablom. Aj keď sa nám to dnes môže zdať zaujímavé, takéto 
správy boli väčšinou strohé a stručné. Ľudia v stredoveku verili na čary, preto správa 
o tom, že niekde upálili bosorku, ktorá vraj počarovala ľuďom, nebola pre nich šokujúca.

3.5 Rozmýšľajme o mediálnych obsahoch

Mediálne presviedčanie

Čo všetko dokáže fotografi a

A1  Čo znamená slovo persuázia? Vyber si z možností.
 1.  Ide o skratkovité pomenovanie  geografi ckého útvaru Perzie a Ázie.
 2.  Ide o pomenovanie ázijskej reštaurácie.
 3.  Ide o presviedčanie. 

A2  Prečítaj si nasledujúce úryvky. Uvažuj:
 1. Aké argumenty použil hovorca ministerstva dopravy, aby obhájil potrebu rekonštrukcie 

ministerského lietadla?
 2. Koho chce ministerstvo dopravy presvedčiť o tom, že rekonštrukcia lietadla je potrebná?
 3. Prečo ministerstvo dopravy obhajuje rekonštrukciu ministerského lietadla uvádzaním 

argumentov? Prečo len nekonštatuje, že sa lietadlo bude opravovať?
 4. O čom sa snaží presvedčiť autor druhého textu čitateĺa?
 5. Aké argumenty autor druhého textu použil, aby presvedčil čitateľa nedať vo voľbách hlas vládnym 

stranám?

O správne 
presviedčanie 
ide len vtedy, 
keď človek vie, 
že je presviedčaný. 
Ak sa to deje 
v skrytosti, ide 
o manipuláciu.

1.
Minister dopravy rozhodol o zvýšení sumy, 
ktorá má byť použitá na rekonštrukciu mini-
sterského lietadla. „Finančné zdroje chceme 
presunúť z menej dôležitých projektov. 
Súčasný stav lietadla nie je dostačujúci,“ 
vyjadril sa hovorca ministerstva.
Projekt rekonštrukcie lietadla bol pripravený 
s cieľom zvýšiť bezpečnosť a počítal 
s nákladmi približne 1 mil. eur. 

2.
Minister dopravy považuje svoju bezpeč-
nosť za dôležitejšiu ako výstavbu ciest.  
Dokázal to tým, že na rekonštrukciu 
ministerského lietadla  vyčlení aj peniaze, 
ktoré by mohli ísť na výstavbu ciest. 
Každý rozumný človek musí odmietnuť 
podobné praktiky, ktoré sú typické práve 
pre súčasnú  vládu.  Jeden spôsob, ako 
to urobiť, je dať vo voľbách hlas novým 
stranám.   

B1  Prečítaj si nasledujúci príbeh jednej fotografie 
v novinách. Aký bol pravdepodobný úmysel 
na uverejnenie jednej alebo druhej fotografie?
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Prečo (občas) titulky klamú

Jedným z konfl iktov na Blízkom východe je konfl ikt medzi štátmi Izrael a Palestína. Informácie o ňom 
sú bežnou súčasťou vydaní svetových i národných periodík. V roku 2001 mnohými médiami prebehla 
fotografi a, na ktorej izraelskí vojaci násilne vedú (nesú) približne 10-ročného chlapca, v ktorého tvári 
je možné vidieť veľký strach. Fotografi a mala veľký ohlas a spustila ďalšiu vlnu kritiky proti aktivitám 
Izraela, keďže na fotografi i boli izraelskí vojaci zobrazení ako brutálni okupanti, ktorí sa neštítia ani 
násilia na nevinných deťoch. Na snímke však neboli žiadne znaky násilia. Chlapec bol len odvádzaný 
preč.
Príbeh má však aj druhú stránku. Iný fotograf, tiež prítomný na mieste demonštrácie, kde bola 
vytvorená fotografi a vojakov s chlapcom, zachytil situáciu, ktorá predchádzala zákroku vojakov proti 
chlapcovi. Na jeho fotografi i, urobenej spoza izraelských vojakov, je vidieť toho istého chlapca hádzať 
kameň proti vojakom. Hoci táto fotografi a ponúka na incident iný pohľad, objavila sa len v niekoľkých 
novinách.

B2  Prezri si fotografi e v denníkoch a skús uviesť aj iné príklady, ako sa dajú fotografi e v novinách 
zneužiť. 

C1  Aká je pointa nasledujúceho textu ?
 Aplikuj túto pointu na lifestylové a módne časopisy, 

na ktorých stránkach sú takmer vždy zobrazení 
dokonale vyzerajúci ľudia. Sformuluj odporúčanie 
pre mladých ľudí, prečo nemajú uveriť v dokonalosť 
zobrazovaných tvárí a postáv.

Jeden  politik  prišiel za fotogra-
fom,  aby mu urobil fotografi e do 
predvolebnej kampane.  Fotograf 
si dohodol termín, politika nafotil 
a po niekoľkých dňoch mu ukázal 
zväčšeniny detailov tváre. Politik 
sa zhrozil a vraví: „Vyzerám hrozne, 
veď na každom výraze mojej tváre  
vidno, aký som nemorálny.“ 
Fotograf mu upokojujúco hovorí: 
„Nebojte sa, dobrým grafi ckým 
programom to vieme zlepšiť 
a budete vyzerať ako anjel.“D1  Prečítaj si nasledujúcu anekdotu a rozhodni, 

či je spomínaný titulok pravdivý.

V basketbalovej lige obcí súťažili len dva  tímy: jeden z obce Prvany a druhý 
z obce Posledňany. Na konci sezóny sa ukázalo, že víťazom sú Posledňany. 
V tejto obci však nemajú svoje obecné noviny a obyvatelia sú odkázaní 
na informácie z denníka z Prvian. Na druhý deň po skončení basketbalovej 
ligy sa v Prvianskych novinách na titulnej strane objavil veľký farebný titulok: 
Prvany v basketbale druhé – Posledňany predposledné.

D2 Aký bol zámer autora článku, keď vytvoril takýto titulok?

Veľmi často sa v tlači možno stretnúť 
s prípadmi, keď titulky podávajú skreslenú 
informáciu o obsahu článku s cieľom 
prilákať čitateľa. Ten si až po prečítaní 
článku uvedomí, že bol titulkom viac-menej 
podvedený. Takéto novinárske praktiky 
nie sú prejavom tvorivosti, ale snahou 
o manipuláciu čitateľa.



Veda, technika, umenie

Horoskopy, články o vešticiach

Vzrušujúci a luxusný život celebrít

Politika

Vraždy a nešťastia

Príbehy o živote významných osobností

Krížovky, logické úlohy, úvahy o vážnych témach

Napodobňovanie

Láska k peniazom, majetku a úspechu

Menšia citlivosť k utrpeniu okolo nás

Odmietanie

Rozvoj logiky, kritického uvažovania

Rozšírenie poznatkov, zlepšovanie slovnej zásoby

Poverčivosť, sklon veriť v silu mágie
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Nie sú noviny ako noviny

Môže z tlače bolieť hlava?

E1  Pracujte v skupine. Vyberte si tri denníky a jednu 
aktuálnu tému. Zistite, ako je tá istá téma 
spracovaná v rôznych typoch denníkov.

F1  Aké témy podľa teba najviac priťahujú pozornosť čitateľov 
novín a časopisov? Vymenuj niekoľko príkladov a zdôvodni 
svoj výber.

Ľudia často za dôležité témy považujú 
tie, ktoré im ako dôležité ponúkli 
médiá. Má to však riziká:
1. Noviny a časopisy ponúkajú témy, 
ktoré im prinesú viac čitateľov 
a následne aj väčší zisk. Nejde teda 
o naozajstnú dôležitosť nejakej témy. 
2. Médiá prezentujú témy v súlade 
s hodnotami, postojmi a zámermi ich 
vlastníka. O dôležitosti nejakej témy 
musí niekto rozhodnúť. Čo je dôležité 
pre neho, nemusí byť dôležité pre 
teba.

politika

senzácia

peniaze

nahota

p

láska

smrť

s

nešťastie

F2  Nájdi v novinách článok o súkromnom živote 
nejakej známej osobnosti. Aký je tvoj názor 
na to, že v niektorých typoch novín sa často 
rozoberá súkromie spevákov, hercov, politikov, 
moderátorov?

Každý má právo na slobodu pre-
svedčenia a prejavu, toto právo 
nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu pre 
svoje presvedčenie a zahŕňa právo 
vyhľadávať, prijímať a rozširovať 
informácie a myšlienky akýmikoľvek 
prostriedkami bez ohľadu na hrani-
ce.“

(Článok 19 Všeobecnej deklarácie ľudských 
práv z 10. 12. 1948)

G1 Vyhľadaj na internete  Etický kódex 
Slovenského syndikátu novinárov. 
V triede diskutujte o jeho obsahu. 

G2  Na stránke Slovenského syndikátu novinárov 
nájdi informácie o orgáne, ktorý dohliada 
na dodržiavanie etiky v tlačených médiách. Aké úlohy tento orgán plní? 
Aké sú jeho práva a povinnosti? 

G3  Spoj tematické oblasti v ľavom stĺpci s ich možnými následkami uvedenými napravo. 
Pri niektorých je možnosť viacerých kombinácií. Vysvetli svoje riešenie.

tie

celebrita

ia

technika



33

3.6 Čo už viem...

G4  Predstav si, že máš pred sebou bohato prestretý stôl s jedlami od výmyslu sveta. Niektoré sú 
zdravé, niektoré nie. Jedno jedlo sa dá jesť ľahko, druhé si vyžaduje viac úsilia (napr. niečo treba 
pokrájať). Vieš, že z niečoho môže bolieť brucho, no druhé pôsobí osviežujúco a dodáva síl. 
Niečo nás zasýti na chvíľu, iné na dlhší čas. Opíš ostatným, aké jedlá sú na tom stole, a povedz, 
ktoré by si si vybral/-a.

 Teraz na stôl namiesto jedla porozkladaj noviny a časopisy a uvažuj, čo je na nich dobré 
a čo zlé. 

Ako možno použiť výrok „Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si“ 
v súvislosti s novinami a časopismi?

... o tlačených médiách

  Obsah tlačených médií je viazaný na papier.
  Sú to najmä noviny a časopisy.
  Ak neporozumiem obsahu textu, môžem sa k nemu 

hneď vrátiť a znova si ho pozorne prečítať.
  Text je dopĺňaný fotografi ami.
  Väčšina tlačených médií je predajná – musím si ich kúpiť, aby som ich mohol/-a čítať.
  Majú veľký počet kópií (vychádzajú vo vysokom náklade).
  Všetky čísla toho istého časopisu, alebo tých istých novín musia mať rovnaký názov, grafi cké 

spracovanie a rovnako zameraný obsah.
  Prinášajú aktuálne informácie – to znamená, že ma oboznamujú s tým, čo sa stalo v období 

medzi vydaním predchádzajúceho čísla a čísla, ktoré práve čítam.
  Medzi novinami a časopismi sú rozdiely:

 noviny: vychádzajú častejšie ako časopisy, zvyčajne denne (denník); majú všeobecnejší charakter 
– dočítam sa v nich o politike, kultúre, športe; obsahujú viac spravodajských textov – publicistic-
kých textov je menej; sú určené širokej verejnosti;

  časopisy: vychádzajú menej často než noviny, najčastejšie v týždňových (týždenníky), dvojtýž-
dňových (dvojtýždenníky) alebo mesačných (mesačníky) intervaloch; je v nich viac publicistiky 
a menej spravodajstva; sú v porovnaní s novinami tematickejšie – to znamená, že jedny 
prinášajú najmä informácie z kultúry, iné zo spoločensko-politického diania, ďalšie zo športu; 
práve ich tematické zameranie spôsobuje, že sa orientujú na konkrétne skupiny čitateľov, 
napr. na deti a mládež, ženy, záujemcov o históriu, záhradkárov a pod.

Novinám a časopisom hovoríme tiež periodická tlač, pretože vychádzajú pravidelne, najmenej 
dvakrát do roka.

Žánre

Základnými novinárskymi žánrami sú spravodajstvo a publicistika.
  spravodajstvo: 

 – je aktuálne, to znamená, že prináša najnovšie informácie zo spoločensko-politického života, 
kultúry, ekonomiky, športu;

 – používa neutrálne slová a oznamovacie vety;
 – je stručnou informáciou o tom, čo, kedy, ako, kde, kto, prečo sa bude diať (oznam) alebo o tom, 

čo, kedy, ako, kde, kto, prečo sa udialo (správa, príp. spravodajský rozhovor – dialóg medzi 
novinárom a poskytovateľom odpovedí na vyššie uvedené otázky);

  – je objektívne, to znamená, že autor nevyjadruje svoj vlastný postoj, len informuje o tom, čo sa 
stalo, alebo sa stane;
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  publicistika: 
 – využíva emocionálno-expresívne (citovo zafarbené) slová a všetky vety podľa zámeru 

hovoriaceho – pomocou nich autor vyjadruje svoj postoj k tomu, o čom píše;
 – udalosti, o ktorých informuje spravodajstvo, hodnotí, neraz aj s väčším časovým odstupom, 

vždy však tak, aby si čitateľ na udalosť ešte vedel spomenúť;
  – medzi publicistické žánre patria:
 publicistický rozhovor: v ňom sa novinár pýta osobností z rôznych oblastí na ich názory 

a postoje k zvolenej téme;
 komentár: autor v ňom zo svojho pohľadu rozoberá to, čo sa deje v spoločnosti; snaží sa 

čitateľa získať pre svoj názor.

Reklama

  Za reklamu v periodickej tlači sa platí – je to veľmi dôležitý zdroj príjmov pre každé médium.
  Reklama v mládežníckych časopisoch často podsúva ideálny, dokonalý obraz dievčaťa či chlapca.  

Nedokonalosti šikovný fotograf upraví vo vhodnom počítačovom programe.
  Nie všetko, čo ponúka reklama, je NAJ – to najlepšie, najkvalitnejšie, najvýhodnejšie.... skús skôr, 

ako si niečo na základe diktátu reklamy kúpiš, pouvažovať či poradiť sa s rodičmi o skutočnej výhod-
nosti ponúkaného produktu či služby.

Ako mi pomáhajú

  Čítanie novín mi pomáha orientovať sa v aktuálnom spoločensko-politickom, kultúrnom či 
športovom dianí.
  V časopisoch s odborným zameraním (napr. na oblasť histórie, informačno-komunikačnej techniky, 

geografi e a pod.) nájdem dôležité informácie, ktoré môžem použiť pri príprave do školy, či vďaka 
ktorým si doplním poznatky z oblasti, ktorá ma zaujíma.
  Čítanie časopisov môže poskytovať aj relax a zábavu.

Na čo si dávať pozor

Kult  dokonalosti – Časopisy pre dievčatá, chlapcov, rôzne módne časopisy či časopisy o zdravom 
životnom štýle neraz podsúvajú myšlienku, že dokonalý môže byť ktokoľvek z nás – stačí používať 
správny kozmetický výrobok, držať konkrétnu diétu, jesť iba odporúčané jedlá, cvičiť viac, ako je 
zdravé... Pre redakcie časopisov je to cesta, ako zaujať, osloviť čitateľa.
Titulky – Titulkami sa časopisy a noviny predávajú. Najmä bulvárne médiá sa nebránia v titulku 
zavádzať, šokovať, pričom sa často stáva, že samotný obsah textu nie je až taký šokujúci. Titulok vždy 
upúta ako prvý už za sklom novinového stánku a často nás donúti kúpiť si to, čo sme pôvodne ani 
nechceli.
Bulvárna tlač – Bulvárna tlač prináša senzácie, zaujímavé, šokujúce, pikantné informácie o známych 
ľuďoch. Robí to i za cenu narušenia súkromia týchto ľudí a bez ich súhlasu. Neraz informácie o nich 
preháňa alebo dokonca ponúka nepravdy.
Stereotypy – Noviny a časopisy udržujú v našej spoločnosti zovšeobecňujúce predstavy 
o niektorých skupinách – napr. menšinách. Tieto zjednodušené predstavy nemajú všeobecnú platnosť. 
Nikoho nemožno hodnotiť len na základe toho, čo si o skupine, ku ktorej patrí, prečítame v novinách.

Aký má byť novinár

Charakterizovať novinára je možné pomocou mnohých vlastností, ktoré sa zväčša týkajú oblasti 
zbierania, spracovania a šírenia informácií. Keď novinár získava informácie, mala by byť za tým túžba 
poznať a odkryť pravdu, ktorá môže pomôcť jednotlivcom i celej spoločnosti. Pri tejto aktivite je 
dôležitá zdravá zvedavosť, komunikatívnosť, trpezlivosť a nevyhnutné sú aj vedomosti týkajúce sa 
rôznych oblastí života spoločnosti.  Pri spracovaní a šírení informácií je potrebná tvorivosť, dôkladnosť, 
poctivosť, pravdovravnosť a odhodlanie dotiahnuť veci do konca.
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4. Auditívne médiá
Bez hudby si svoj život nevie predstaviť asi nikto z nás. Kedysi, 
keď si človek chcel vypočuť kvalitnú hudbu, musel si zavolať 
živý orchester. Dnes sa dá hudba rôznych skupín a štýlov 
„skryť“ do malej krabičky nazývanej mp3 prehrávač a počúvať 
kedykoľvek a kdekoľvek. Aj preto v posledných rokoch klesá 
počúvanosť rozhlasu, kde často musíme počúvať nie to, čo 
chceme, ale to, čo práve hrajú. 
Ak by sme si však rozhlas spájali len s počúvaním hudby, 
veľmi by sme sa mýlili. Rozhlas, to nie je len hudba, ale aj 
hovorené slovo. Nám, dnešným ľuďom, ktorí sú odchovaní na rýchlom slede meniacich sa farebných 
obrázkov, môže pri tomto médiu chýbať obraz, ale práve to je zároveň výhoda rozhlasu. Rádio si 
môžeme pustiť pri takmer akejkoľvek činnosti a nemusíme mu venovať neustálu pozornosť. Môžeme 
sa učiť, cestovať, športovať či venovať sa svojmu koníčku a rozhlas nám robí nenápadného spoločníka. 
Rovnako, keď sa započúvame do rozhlasovej hry, nie je nám vnútený istý výzor hlavných postáv, ale 
každý si ich môže predstavovať podľa seba.
Rozhlas tak rozvíja nielen našu predstavivosť, ale napríklad aj spisovný jazyk. Samozrejme, ak má daná 
rozhlasová stanica kvalitného moderátora. Rovnako to platí aj pri formovaní hudobného vkusu. Dobrý 
hudobný dramaturg dokáže z rôznych žánrov „namiešať“ ten najkvalitnejší výber. V prípade komer-
čných rádií, teda tých rádií, ktoré žijú najmä z peňazí z reklamy, však často platí presný opak. Aby 
získali čo najviac poslucháčov a pritiahli tak zadávateľov reklamy, hrajú mnohokrát len najnovšie hity 
s ľahko zapamätateľnou melódiou a ich moderátori sa snažia svojím prejavom priblížiť jazyku bežného 
človeka. 
Rovnako ako v prípade televízie tak dôležitú úlohu zohráva verejnoprávny rozhlas, ktorý „žije“ aj 
z podpory štátu. Práve tu by sme mali nájsť moderátorov hovoriacich spisovným jazykom bez závaž-
nejších chýb, naladiť si aj žánre, ako sú opera či folklór a vypočuť si zdramatizované diela kvalitných 
spisovateľov. Je to tak ako s priateľmi. Potrebujeme kamarátov, ktorí nás pobavia, ale aj rozvážnych 
priateľov, ktorí nás usmernia. 

4.1 Zoznámte sa s rozhlasom 
alebo čo všetko ten rozhlas 
vlastne vysiela (?)

A1  Ktorú reláciu si naposledy počúval/-a v rádiu? 
Naladil/-a si si ju náhodne alebo cielene?

A2  Zisti, kde sa môžeš oboznámiť s programom rozhlasových staníc. Svoje zistenia si 
porovnajte v skupine. 

A3 Porovnaj televízne programy s programom niektorej rozhlasovej stanice. 
V čom sú rozdiely? Uvažuj o príčinách týchto rozdielov. 
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Rozhlasové relácie

B1 Prečítaj si nasledujúce opisy rozhlasových relácií. Odpovedz na otázky:
 1) Ktoré relácie poznáš?
 2) Ktoré relácie počúvaš?
 3) Ktoré relácie by si si rád/rada vypočul/-a?
 4) Ktoré relácie ťa zaujímajú?

ORANGE TOP FUN – jedna z hitparád Fun rádia
RÁDIOŽURNÁL – spravodajstvo, správy, ktoré pravidelne, v presne určených hodinách, 
 vysiela Slovenský rozhlas
HEMENDEX – zobúdzanie sa do pracovného dňa s mixom hitoviek, spravodajským 
 a dopravným servisom, počasím, zábavou a s Rádiom Expres
HALABALA – zábavná a poučná rozhlasová krajina, v ktorej môžete stretnúť zaujímavých hostí,  
 vyhrať a možno i prehrať v súťažiach s rovesníkmi a čo-to sa dozvedieť o živote v školách 
 na celom Slovensku – možno aj o živote v tej vašej – len v sobotu, len so  Slovenským rozhlasom 
RANNÁ ŠOU – s kým iným ako s Juniorom a Marcelom a kde inde ako vo Fun rádiu?
HITPARÁDA – rebríček rusínskych/ukrajinských piesní podľa hlasovania poslucháčov 
 na vlnách Slovenského rozhlasu
ZO ŽIVOTA – publicistická relácia, nedeľný podvečer je ako stvorený na príbehy, ktoré dokáže  
 napísať len život a ten píše príbehy aj pre ľudí známych zo spoločenského života – čítajte 
 s Jemnými melódiami
DOBRÉ RÁNO, SLOVENSKO – rozbehnite úspešný deň so Slovenským rozhlasom
KONTAKTY – publicistická relácia, ktorá rozoberá aktuálne témy, ale aj tie nadčasové, ktoré je 
 dobré niekedy si rozobrať aj s odborníkmi, do besedy s nimi môžete vďaka Slovenskému rozhlasu
  vstúpiť i vy
ZOO – zoologická záhrada v rozhlase? Jedine na Europe 2! Každé ráno každého pracovného dňa 
 sa zobúdzaj v ZOO! Hudba, klebety, občas seriózne informácie.

B2 Čo majú spoločné relácie Dobré ráno, Slovensko a Hemendex? Zisti názvy ďalších rozhlasových 
relácií (ktoré nie sú uvedené v prehľade v úlohe B1), ktoré majú podobný obsah/podobné 
obsahové zameranie.

B3  Prečítaj si v prílohe učebnice, na strane 111, text od Silvestra Lavríka. 

Komu je určená relácia, ktorú moderujú Timea a Sima? Čo je jej obsahom? Ako by si charakterizo-
val/-a Simu? Ako by si zhodnotil/-a jej jazykový prejav? Vyhľadaj v texte nespisovné slová. Čím autor 
podčiarkol slangový charakter textu? Myslíš, že text je len o tejto jednej rozhlasovej relácii, ktorú 
vysiela Rádiečko? Aký bol podľa teba skutočný zámer autora textu? Chcel kritizovať, ironizovať, 
chváliť, zosmiešňovať alebo robiť reklamu rozhlasovým reláciám, ktoré vysielajú najmä komerčné 
rozhlasové stanice (heslo komerčné médiá si vyhľadaj v mediálnom slovníku)? Čo je podľa teba 
hlavným cieľom relácie, ktorú moderuje Timea a Sima? Poučiť, zabaviť, vychovávať, informovať 
alebo je to relácia, pri ktorej má poslucháč oddychovať? Čo si myslíš, dozvieš sa z relácie nejaké 
potrebné alebo nové informácie? Z akých častí/blokov je relácia zostavená? Prečítaj si pozorne 
záverečnú časť textu, ktorá sa začína slovami Emilova žena... Na aký znak rozhlasu ako média 
autor (ne)zámerne upozorňuje? Aký slohový postup a štýl je použitý v ukážke?

B4  Ešte raz si pozorne pozri opis relácií z úlohy B1. Pokús sa doplniť nasledujúcu tabuľku. 
Porovnaj si svoje riešenie s riešením spolužiakov.



Rozhlasová

stanica

Slovenský

rozhlas

Hudobná

relácia

Ranné

vysielanie

Ranná šou

Spravodajská

relácia

Publicistická

relácia

Kontakty

Relácia pre

deti a mládež
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B5  Zisti, ktoré relácie z predchádzajúcej úlohy sa ešte stále vysielajú. Prezri si program existujúcich 
rozhlasových staníc a doplň tabuľku o ďalšie, aktuálne relácie.

B6  Pracujte v skupinách. Každá skupina si vyberie inú slovenskú rozhlasovú stanicu. 
Zistite, kto je cieľovou skupinou stanice (koho, akú vekovú kategóriu chce predovšetkým 
osloviť), aká je jej počúvanosť, aké relácie stanica vysiela a čo je ich obsahom. 
Porovnajte svoje zistenia.

B7 Na základe informácií z predchádzajúcej úlohy odpovedz na tieto otázky:
   Ktorá rozhlasová stanica svojím programom oslovuje vekovo najširšiu skupinu poslucháčov? 
   Ktoré rozhlasové stanice majú najmä hudobný charakter? Čo to znamená?
   Ktoré relácie sú určené pre tvoju vekovú kategóriu? O čom sú, čo sa z nich môžeš dozvedieť?

B8  Nájdite informácie o niektorej zahraničnej rozhlasovej stanici. 

Spravodajstvo v rozhlase

C1  Vyhľadaj v slovníku defi níciu spravodajstva 
a publicistiky. Vysvetli, aké sú rozdiely medzi 
reláciami, ktoré si v úlohe B4 označil/-a ako 
spravodajské a publicistické. 

C2  Vypočujte si na internete jednu publicistickú a jednu spravodajskú reláciu. 
Zamerajte sa na publicistiku a spravodajstvo. 
Porozprávajte sa v triede so spolužiakmi o rozdieloch medzi reláciami. 
Vyjadrite sa aj k týmto bodom:

   použité jazykové prostriedky;
   základné informácie a fakty;
   vyjadrenie názoru/postoja k téme. 

C3 Vyber si dve rozhlasové stanice a na oboch si vypočuj spravodajskú reláciu. Porovnaj rozdiely 
medzi vypočutými reláciami. Doplň nasledujúcu tabuľku. Chýbajúce informácie vyhľadaj 
na internetových stránkach rozhlasovej stanice.



Názov rozhlasovej stanice      

Má spravodajská relácia svoj názov? Aký?     

Približná dĺžka relácie v minútach     

Číta správy len jeden moderátor? (áno/nie)  

Sú správy obšírnejšie, t. j. vyjadrujú sa k udalosti aj tí, 

ktorí sa jej priamo zúčastnili? (áno/nie)     

Sú správy skôr len stručným prehľadom o tom, čo sa deje? 

(áno/nie) 

Ako by si zhodnotil/-a jazyk správy (napr. zrozumiteľný, 
len spisovné slová, aj slang, veľa skratiek...)     

Ktorá správa zo spravodajskej relácie ťa zaujala a prečo?    

Dokážeš zopakovať najdôležitejšie správy z relácie?  

Z čoho podľa teba vyplývajú rozdiely medzi porovnávanými 
spravodajskými reláciami? 

Ktorá spravodajská relácia ťa najviac zaujala a prečo? 
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Hudobná produkcia

D1 Napíš zoznam piatich pesničiek, ktoré sa teraz najviac 
hrajú v rádiách. Porozprávaj sa o tom so spolužiakmi. 

D2 Pracujte v skupinách. Vyberte si jednu rozhlasovú stanicu 
a počúvajte ju počas vopred dohodnutého času 
(napr. jednu hodinu denne počas celého týždňa). 
Vytvorte zoznam piatich piesní, ktoré stanica hrala najčastejšie. 
Môžete využiť aj internetové stránky rozhlasovej stanice. 

D3  Spoločne vyhodnoťte zistenia z úlohy D2. Kto patrí medzi najhranejších interpretov? 
Aké rozdiely v hudobnej produkcii jednotlivých rozhlasových staníc ste zistili? 
Prečo tieto rozdiely existujú? 

V článku Tomáša Gálisa 
Slovenské rádiá: 
Hráme to, čo chcete  
sa môžeš dočítať o tom, 
ako sa vyberá hudba, 
ktorú budú rádiá hrať. 
Dozvieš sa v ňom aj 
o práci hudobného 
dramaturga. 
V článku sa píše aj toto:

– Nakoľko je dôležité, aby v rádiu poznali názor potenciálnych poslucháčov? 
Roman Juhás odpovedá: „Len čo by ste zahrali pieseň, ktorá má zlé výsledky, 
ľudia si preladia na inú stanicu. Hneď potom vidíme nižšie čísla a reklamné 
agentúry nám dajú menej peňazí. Jedna zle vybraná pesnička možno nepoškodí 
celkovú počúvanosť, ale bol by to precedens.“ – 

– Riskovať, že dvadsať percent poslucháčov zosilní zvuk, ale zvyšok radšej preladí 
na inú stanicu, nemôže ani líder trhu. Rádio Expres bolo priekopníkom zisťovania 
nálad poslucháčov na Slovensku.

– „Najmä v prípade súkromných rozhlasových staníc totiž platí rovnica, že čím 
viac poslucháčov, tým vyššia cena za reklamný šot, čím viac reklamy, tým viac 
peňazí na prevádzku stanice.“ –

– Jedným slovom – neodskúšaná pesnička alebo pesnička, ktorá sa nepáči 
väčšine cieľovej skupiny, sa vo veľkom rádiu objaví len ťažko. Pokles počúvanosti 
a pokles príjmov by riskoval málokto. – 

SME, štvrtok 21. 10. 2010 16:25 | Tomáš Gális
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Športový komentátor

Mediálny analytik

D4 Na základe pozorného prečítania textu rozhodni, ako by mohol 
pokračovať titulok článku: Hráme to, čo chcete,

  a)  lebo nám záleží na vašom hudobnom vkuse,
  b)  lebo aj  nám v rádiu sa to páči,
  c)  máme z toho zisk,
  d)  lebo je to kvalitné.

D5  Aký je tvoj názor na hudobnú produkciu v slovenských rádiách? Svoje názory podopri 
argumentmi. Vyberáš si rozhlasovú stanicu aj podľa hudby, ktorú hráva? Vieš, ktoré rádio 
hrá hudbu aj pre tzv. menšinového poslucháča, teda takého, ktorý má iný hudobný 
vkus ako väčšina poslucháčov? Aká je to hudba? 

E1  Vyhľadajte na internete videozáznam 
športového podujatia. Pozrite si časť 
záznamu a všímajte si, ako komentátor 
opisuje výkony športovcov. 
Vysvetlite, prečo je komentovanie v rozhlase 
náročnejšie ako v televízii. 

E2  Na čo všetko musí myslieť rozhlasový komentátor, aby jeho komentovanie bolo zrozumiteľné 
a poslucháči si dokázali predstaviť práve komentované dianie? 
Aké zásady by mal dodržiavať dobrý komentátor? 

F1  Doplň do nasledujúceho textu chýbajúce slová. 
Nájdeš ich pod textom – sú uvedené v správnom tvare, ale nie v správnom poradí. 

Rozhlas nie je _______________ – má zvuk, no chýba __________________. Informácie plynú 
v _______________ , preto ak niečo prepočujem, už sa k tomu nemôžem ____________. Rozhlas, ak to 
nie je zakázané, môžem počúvať vždy a všade – stačí mať so sebou napríklad ____________________. Pri 
počúvaní rozhlasu ______________________ robiť aj iné činnosti. Ak však nechcem počúvať len hudbu, 
ale sa aj niečo ____________________ , nemal by som pri počúvaní robiť niečo, čo vyžaduje moju väčšiu 
pozornosť. Mal by som pamätať na to, že robiť viac vecí _______________ sa vždy nemusí oplatiť. Preto skôr, 
ako si zapnem rozhlas, porozmýšľam, prečo ho chcem ___________________. Či je to preto, lebo sa chcem 
dozvedieť, čo sa stalo, alebo chcem len tak oddychovať a počúvať pri tom hudbu, alebo chcem robiť na sústredenie 
nenáročné činnosti (napr. upratovať, ráno sa pripravovať na odchod do školy, ísť sa prejsť). Potom by sa mi nemalo 
stať, že budem _____________ čas činnosťou, z ktorej nebudem mať _____________. 

strácať

mobil
úžitok

vrátiť obraz

televízial í i

naraz

á ť

môžemž m

čase

te

počúvaťdozvedieť
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F2  Vyber si jednu rozhlasovú reláciu, ktorá je určená deťom a mládeži. 
Zahraj sa na mediálneho analytika a priprav podrobný rozbor 
tejto relácie. 

 Vo svojom rozbore relácie uveď:
   z akých častí/blokov sa relácia skladá;
   ktoré žánre dokážeš v relácii určiť;
   či bolo v relácii niečo, čo nepovažuješ za vhodné odvysielať 

v tomto type relácie;
   čo ti v relácii prekážalo – prečo;
   či boli v relácii hudobné ukážky – aké;
   či bola v relácii reklama a na aký produkt/službu, či bolo 

správne tento produkt propagovaťv relácii pre deti a mládež;
   ak bola v relácii reklama – považuješ to za správne;
   či boli v relácii súťaže – aké;
   či mohli poslucháči v relácii aj niečo vyhrať – čo a za 

akých podmienok; 
   či sa mohli do vysielania zapojiť aj poslucháči – ak áno, ako;
   či bol v relácii aj nejaký hosť – kto to bol a o čom hovoril;
   čo nové si sa z relácie dozvedel/-a.

Uvažoval/-a si niekedy nad tým, ako 
blízko môžu mať k rádiu a k rozhla-
sovému vysielaniu prírodné vedy? 
„Možno oprávnene povedať, že 
semienko, z ktorého vyklíčilo rádio, 
bol pokus Michala Faradaya pred 
sto rokmi, ktorým bolo dokázané, 
že ak sú dva elektrické okruhy 
v príslušnom styku, prechádza elek-
trina z jedného na druhý; deje sa 
to aj vtedy, ak sú v neveľkej vzdia-
lenosti od seba.“ Aj toto povedal 
taliansky vynálezca rádiového spoje-
nia Guglielmo M. Marconi. A bol to 
fyzik Heinrich R. Hertz, ktorý už 
v 19. storočí skonštruoval zariade-
nie, ktoré dokázalo vysielať elektro-
magnetické vlny a aj ich prijímať. 
Elektromagnetické pole, elektro-
magnetické vlnenie – čo to má spo-
ločné s rozhlasom? A čo s ním majú 
spoločné Faraday, Hertz, Marconi? 
Pouvažuj, či by to nebola zaujímavá 
téma na projekt napríklad z fyziky.

Rozhlas je auditívny masovoko-
munikačný prostriedok alebo 
inštitúcia zaoberajúca sa spraco-
vaním spoločenských informácií 
pre auditívne hromadné šírenie, 
prípadne budova, v ktorej sídli táto 
inštitúcia.

Rozhlas je telekomunikačné 
zariadenie pre jednosmerný prenos 
zvuku na diaľku.
 V slovenčine sa tiež udomácnil 
cudzí výraz rádio. Obvykle ako 
prenosové médium slúžia rádiové 
(vysokofrekvenčné, elektromag-
netické) vlny, ale používa sa aj 
rozhlas po drôte (metalické linky). 
V poslednej dobe sa rozhlas šíri aj 
pomocou internetu a družicového 
vysielania.

Rozumné srdce nadobúda vedomosť a ucho 
múdrych ľudí hľadá poznanie.
(Kniha prísloví 18, 15)

4.2 Ako sa varí 
v rozhlasovej kuchyni

A1 Porovnaj rozhlas ako médium s televíziou. 
Aké sú výhody a nevýhody rozhlasu? 
Svoje odpovede porovnaj s odpoveďami 
na strane 112.

Rozhlasový žargón

B1 Prečítajte si výrazy a pojmy používané 
v rozhlasovej praxi.

Vysielanie – samotné priame produkovanie programu cez éter.
Produkcia – príprava, scenár, výber a samotná forma, ktorú 
v závere vníma poslucháč.
Výroba – napríklad strih materiálu, nahrávanie materiálu, 
mixovanie materiálu.
Nahrávka – ľudovo povedané surový materiál nejakého 
nahraného príspevku.
Štúdio – priestor na výrobu materiálu, príspevku či samotné 
vysielanie.
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Rozhlasové žánre

Reklamný blok – blok oddelený nejakým zvukom, ktorý je typický na propagáciu nejakého 
výrobku, služby alebo podujatia. Musí byť jasné, že ide o reklamu a nielen o rádiový (rozhlasový) 
džingel typický pre danú rozhlasovú stanicu.
Džingel –predel, ktorý je zvukovou upútavkou v rádiu, ale aj v televízii.
Predel – zvuk, ktorý delí určitý program, svojím spôsobom oddeľuje tému.
Podmaz – hudobný, stíšená hudba alebo súhra nejakých zvukov, ktoré iba dotvárajú reláciu, 
rozhovor alebo správy.
Pokec – slangový výraz pre komentár alebo text pred daným príspevkom, ktorý určí redaktor 
pre moderátora; alebo samotný vstup moderátora bez uvedenia konkrétneho príspevku.
DJ – človek produkujúci a mixujúci hudbu.
Moderátor – ten, kto uvádza program v rádiu (aj televízii).
Speaker – anglický ekvivalent moderátora.
Playlist – zoznam skladieb, ktoré odznejú v daný deň. Je presný a nemenný. Dohoda možná 
v predstihu. 

B2  Zapnite si v triede rádio. Počúvajte ho približne 15 minút. V priebehu tohto času môžete 
prelaďovať stanice. 
Zaznamenaj si, čo alebo koho z úlohy B1 si počul/-a. 

C1  Defi nuj tieto rozhlasové žánre. (Využi slovník.)

Glosa

Správa

Recenzia

Rozhlasová hra

Prehľad tlače

Komentár

Interview

C2  Ktoré z uvedených žánrov sú obľúbené u mladých ľudí 
a prečo? 

Moderovaný blok

Rozhovor/Interview

Montáž – spojenie 
rozhovoru, hudby, ankety 
v jednom bloku

Talkshow

Reportáž 

Typy relácií:

Relácie môžu byť 
rozdelené podľa toho, 
aký je ich obsah – 
spravodajské, 
publicistické, 
hudobné, 
motoristické, 
určené pre dámy, 
pánov, deti, 
zábavné, športové.
Ako doplnok 
môžeme spomenúť 
rubriky a súťaže. 

C3  Vyhľadaj programy rôznych rádií na dnešné popoludnie.
Nájdi v nich rôzne typy žánrov uvedených v úlohe C1. 

C4  Aký typ relácií je typický pre jednotlivé slovenské rádiá? 

C5  Vyber si z programu rádií na dnešné popoludnie a večer jednu reláciu. 
Vypočuj si ju. Na nasledujúcej hodine o nej porozprávaj. 
Používaj pri tom terminológiu z úlohy B1. 
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Vzdelávanie v rozhlase

Osobnosti v rozhlase

„Záplava“ rozhlasových staníc

D1  Poznáš nejaké vzdelávacie rozhlasové relácie? Kedy sa vysielajú? 
Na akých rozhlasových staniciach? 

D2 V skupinách pripravte vzdelávaciu rozhlasovú reláciu 
napr. o moriach a oceánoch na Zemi alebo na inú tému. 
Žáner si môžete vybrať, napr.: moderovaný blok, 
rozhovor, reportáž. 

E1  V dvojiciach pripravte interview so svojím obľúbeným 
spevákom, hercom, tanečníkom, hudobníkom. 
Svoje interview zahrajte pred triedou alebo z neho 
urobte zvukový záznam na mobilný telefón, ktorý si 
zvyšok triedy vypočuje. 

E2  Nájdi informácie o živote a pôsobení nejakej osobnosti z oblasti medicíny, 
umenia, techniky. Priprav otázky, ktoré by si položil/-a v interview s touto osobnosťou. 

E3  Pracujte v skupinách. Vyberte zaujímavú tému a pripravte vlastnú 10-minútovú rozhlasovú 
talkshow so spolužiakmi. Rozdeľte si úlohy v skupine, zahrajte talkshow pred triedou 
a na záver vyhodnoťte, či to bolo jednoduché alebo nie. 

F1  Ktoré rozhlasové stanice si už počúval/-a? 
Na akých frekvenciách si ich môžeš naladiť? 

F2  Doplň ďalšie názvy rozhlasových staníc podľa jednotlivých 
formátov. 

F3  Zisti informácie o verejnoprávnom rozhlase: 
  Aké má okruhy? 
  Aké je ich zameranie? 
  Aký majú význam?

F4  Zisti názov jedného internetového rádia. 
Vyhľadaj a opíš jeho vysielaciu štruktúru. 
Aké sú výhody a nevýhody internetového rádia?

Formáty rádií
Spravodajsko-publicistický – 
BBC WORLD Service
Hudobno-informačný – 
Europa 2
Informačno-hudobný – 
Expres, Viva
Formát EHR (European Hit Radio) – 
Fun rádio
Komunitný  – 
Lumen

Podobne, ako je to v prípade 
televízie, aj rozhlasové stanice sa 
delia na:
– verejnoprávne (na základe 
zákona),
– súkromné alebo inak nazývané 
komerčné (na základe licencie).

Verejnoprávny rozhlas 
je národné, nezávislé, informačné, 
kultúrne a vzdelávacie médium, 
ktoré slúži verejnosti v oblasti 
rozhlasového vysielania.
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Kým zasvieti signál „on air“

Od tlačeného slova k hovorenému

V ktorých prípadoch uprednostníš rozhlas pred iným typom média?

Uvažuj nad tým, prečo počúvaš určitú rozhlasovú stanicu, ktorú 
uprednostňuješ, čo ťa v jej vysielaní zaujíma a čo inšpiruje. Ktorý 
typ rozhlasovej stanice si vyberáš na inšpiráciu a ktorý na uvoľnenie 
a zábavu?

G2  Pracujte v skupine. 
 Rozdeľte si úlohy – šéfredaktor, redaktori a moderátori, hudobný redaktor. 

Na fi ktívnej redakčnej porade sa dohodnite, akú reláciu pripravíte: navrhnite 
viaceré témy, odôvodnite ich výber, dohodnite sa na jednej téme, spôsobe jej 
spracovania a prezentovania, napíšte podrobný scenár a nezabudnite na hudbu. 
Predstavte svoju reláciu spolužiakom. 

H1  Vyber si z webovej stránky vašej školy ľubovoľnú správu a priprav: 
 SPRÁVU DO SPRAVODAJSKÉHO BLOKU, INFORMÁCIU AKO KOMENTÁR PRE MODERÁTORA, 

urob si z textu štruktúru a priprav sa na fi ktívny rozhovor k téme, 
o ktorej sa na stránke píše – koho by si oslovil/-a, na čo by si sa 
pýtal/-a, aký by bol záver? 

Krátko z histórie

1894 – Guglielmo 
Marconi bezdrôtovo 
preniesol rádiové vlny 
z vysielača na prijímač. 
Začal sa rozhlasový 
rozmach.
1919 – začiatky prác 
na koncepcii rozhla-
sového vysielania 
v Spojenom kráľovstve
1920 – uvedenie
prvej rozhlasovej
stanice do prevádzky
1922 – uvedenie prvej 
reklamy v rozhlase 
1923 – začiatok 
vysielania Česko-slo-
venského rozhlasu 
v Prahe (18. máj)
1926 – začiatok 
vysielania Česko-slo-
venského rozhlasu 
na Slovensku
1926 – vytvorenie 
prvej siete komerčných 
rádií v USA
1928 – rok považo-
vaný za začiatok zlatej 
éry rozhlasu
1930 – prvé výskumy 
sledovanosti progra-
mov

G1 Na obrázku vidíš rozhlasové štúdio. Tvoria ho dve miestnosti. V oboch miestnos-
tiach (studio, control room) sa nachádzajú zariadenia, nevyhnutné na rozhlasové 
vysielanie, napr. microphone, on-air warning light, mixing console, MP3 player, 
limiter, clock, headphones. Pomocou prekladového slovníka a internetu 
pomenuj jednotlivé súčasti rozhlasového štúdia. 
Svoju odpoveď si môžeš overiť v prílohe (s. 113). 
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4.3 Je s rádiom zábava?

A1  Aké je tvoje obľúbené rádio a aké relácie v ňom počúvaš? 

A2  Diskutuj so spolužiakmi o tom, či je rozhlas pre vás zábavný. 

Štruktúra vysielania

Playlist

Živé vysielanie

Reklamný spot

B1  Líši sa programová štruktúra súkromných rádií v pracovných dňoch a cez víkend? 
Ak áno, prečo? 

B2 Pracujte v skupinách. Navrhnite štruktúru rozhlasového vysielania, ktoré by bolo zaujímavé 
a zábavné. Snažte sa vyhnúť takým, aké už poznáte. Ako by sa volali jednotlivé relácie? 
Kedy by sa vysielali? 

C1  Vyjadri svoj názor na ponuku hudby v rádiách. 

C2  Zostav hudobný playlist podľa vlastného výberu na popoludňajšie a večerné vysielanie. 
Podľa čoho budeš vyberať pesničky? Budú sa opakovať?  

C3  Zostav hudobný playlist pre ranné vysielanie. Čím si sa riadil/-a pri výbere?

D1 Ako sa môžeš stať súčasťou živého vysielania? 

D2 Do akej rozhlasovej relácie by si sa chcel/-a zapojiť alebo si sa už zapojil/-a? 
Prečo? 

D3 Pripravte v triede model relácie, kde využijete priame vstupy spolužiakov – „poslucháčov“. 
Budú si vyberať pesničku? Odpovedať na súťažnú otázku? Klásť otázky „hosťovi“ v „štúdiu“? 
Urobte nahrávku na diktafón. 

E1  Spomeň si na rozhlasovú reklamnú kampaň, ktorá ťa pobavila. A ktorá bola/je otravná? 

E2  Napíš tri znaky dobrého reklamného spotu. 

E3  Nalaďte si v triede komerčnú rozhlasovú stanicu a počkajte na reklamu. 
Zhodnoťte jeden reklamný spot na základe kritérií z úlohy E2. 
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Rozhlas v škole? Áno!

Počúvanosť

„Rádio nepočúvam, pustím si mp3, lebo to je jediná možnosť, ako si 
vypočuť hudbu, na ktorú mám práve chuť.“ Súhlasíš? 

E4  Ako sa líšia sa reklamné spoty v súkromných rádiách a vo verejnoprávnom rozhlase? Svoje tvrdenia 
dolož dôkazmi získanými na základe vlastných pozorovaní. (Jeden deň popoludní počúvaj 1 hodinu 
ľubovoľné komerčné rádio a druhý deň 1 hodinu verejnoprávny rozhlas.) Pri počúvaní si rob poznámky 
(počet reklamných spotov za hodinu, produkty, ktoré reklamy propagujú, výrazové prostriedky používané 
v reklame, sprievodná hudba, explicitnosť a explikatívnosť vs. skratkovitosť a pod.). 

E5  Porovnaj práve prebiehajúce reklamné kampane v rozhlase a v televízii. Ako sú realizované reklamné 
spoty na ten istý produkt v auditívnom a audiovizuálnom médiu? Čo majú spoločné a čím sa líšia? 
Všímaj si obsahovú a formálnu zložku, text, hudbu a pod. 

E6  Pracujte v skupinách. Vytvorte 30-sekundový reklamný spot. Zvoľte produkt, vymyslite reklamný 
slogan, vyberte si hudbu, napíšte text. Svoj návrh predstavte pred triedou. 

F1  Dôležitý prvok pre rádio je počúvanosť, pre televíziu sledovanosť. Čo je to počúvanosť? 
Od čoho závisí? 
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Zdroj: http://medialne.etrend.sk/radia-spravy/vaecsine-najvaecsich-radii-mierne-klesala-pocuvanost.html

F2 Preštuduj si graf v úlohe F1. Aké informácie sa z neho dajú vyčítať? 

F3  Odhadni, ktoré rádio má momentálne najviac poslucháčov na Slovensku. Nájdi výsledky 
aktuálneho prieskumu počúvanosti rádií. Porovnaj svoj odhad s realitou. 

F4  V skupinách diskutujte o slovenských rozhlasových staniciach. Čo by ste zmenili? 
Aké relácie chýbajú? Prečo je internet pre rozhlasovú stanicu dôležitý? 

G1  Akú funkciu má školský rozhlas? Pri akých príležitostiach vysiela?    

G2 Pracujte v skupinách. Ak máte v škole školský rozhlas, pripravte návrh pesničkovej relácie. 
Po odvysielaní zhodnoťte, aký mala relácia u spolužiakov ohlas. Ako sa pri vysielaní cítil 
váš redaktorský tím?
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maliar

sochár

spisovateľ

hudobný skladateľ

4.4 Ja počúvam, ty počúvaš...

Medzi nami žijú aj ľudia s poruchami sluchu, ktorí si nemôžu naplno vychutnať krásu 
zvukov okolitého sveta. Vieš, že dokážu však vnímať vibrácie spôsobené nízkou 
frekvenciou a môžu podľa hudby tancovať a zabávať sa?

A2  Kam by mal ísť človek, ktorý chce vidieť alebo počuť nejaké umelecké dielo? 
(Využi príklady umeleckých diel z predchádzajúcej úlohy.)

Hudobné žánre

B1  K nasledujúcim hudobným žánrom priraď jedného zo skupiny interpretov. Doplň aj mená iných 
interpretov uvedených žánrov, prípadne ďalšie hudobné žánre a ich predstaviteľov.

Eminem Bobnem
Ozzy Osbourne

B2  „Kvalitná hudba, tak isto ako kvalitné umenie, má človeka povznášať, lahodiť jeho zmyslom, má mu 
pomáhať rásť v tom, aby bol lepším človekom.“  Súhlasíš s týmto výrokom? 
Svoju odpoveď zdôvodni.

A3  Predstav si svoj život bez hudby. Ako by vyzeral? 
Skús ho opísať a použi čo najviac prídavných mien.

A4  Aké miesto má v našom živote hudba? Spievaš si niekedy? Hráš na nejakom hudobnom 
nástroji? Ak nie, na akom by si chcel/-a hrať?

A1  Umenie je jednou z foriem vyjadrenia ľudských emócií 
a citov. Umelci si vyberajú rozličné spôsoby, ako vyjadriť, 
čo vo svojom vnútri prežívajú, aké majú názory a hodnoty.

 K nasledujúcim umeleckým profesiám uveď čo najviac 
typických výsledkov ich práce.



Guglielmo Marconi

(1895)          súčasnosť
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Rozhlas pod lupou

Tranzistorové rádio...

C1  Aké technické zariadenia slúžili a slúžia 
na prenos hudby? Aké sú ich výhody 
a nevýhody? Ktoré z nich používaš ty? 

C2  Vyhľadaj informácie o vývoji rozhlasových 
prijímačov, napr. kto ich vynašiel, ako 
vyzerali atď. Niekoľko z nich uveď na časovú 
os od skonštruovania prvého rádia až po 
súčasnosť. 

C3  Akými spôsobmi a kde je dnes možné počúvať rozhlas? Akú funkciu vo vysielaní rozhlasu 
plní hudba? 

C4  Napíš 5 dôvodov, prečo ľudia budú počúvať rozhlas aj v budúcnosti alebo 5 dôvodov, prečo 
ho v budúcnosti počúvať nebudú. Nezabudni uviesť argumenty, prečo si to myslíš. 

D1  Každé médium sa snaží zaujať a udržať pozornosť svojich čitateľov (tlač), divákov (televízia) 
alebo poslucháčov (rozhlas). Diskutujte v triede o tom, ako by mohol rozhlas získavať svojich 
poslucháčov. 

D2 Prečítaj si názvy rozličných tém/relácií/hudobných žánrov, ktoré sa môžu objaviť vo vysielaní 
rozhlasovej stanice. Priraď ich k dvom typom rozhlasových staníc: verejnoprávne a komerčné. 
Ber do úvahy, že Slovenský rozhlas má viacero okruhov. 

spravodajské informácie o politike, ekonomike a kultúre
zaujímavosti zo sveta šoubiznisu
hudobné novinky
publicistické relácie o politike, ekonomike a kultúre
informácie o cestnej premávke
regionálna publicistika
interview s hudobníkom
hudba, ktorá je momentálne populárna
náboženské témy
folklór
interview s politikom
menšinové hudobné žánre
regionálne spravodajstvo
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Verejnoprávny rozhlas Komerčná rozhlasová stanica (rádio)

Hovorené slovo

Hudba

D3  Doplň aspoň tri funkcie, ktoré plnia jednotlivé typy rozhlasových staníc. 

D4 Vyber si obľúbenú rozhlasovú stanicu a počúvaj ju nepretržite 30 minút. Na papier zaznač, 
koľko času zaberala hudba, koľko hovorené slovo a koľko reklama. 
Výsledky porovnaj s ostatnými v triede.

D5  Prečítaj si odpoveď Slava Kalného na otázku Jozefa Vatrála v nasledujúcom interview.

Reportáž sa mu stala osudom  (úryvok z interview) 

J. V.:  Nepochybne pozorne sledujete dnešnú mediálnu scénu a prácu novinárov. 
Ako to vidíte?
S. K.: Čoraz menej to pozorujem, posudzujem. Za mojich čias sa anekdoticky vravievalo: Ak v rozhla-
se niet myšlienok, dajú hudbu. Ak v novinách niet slušného textu, dajú obrázok. Hoci vieme, že hudba 
i snímky slovo obohacujú, v súčasnosti slovo prehlušujú, až hlušia. Na rotačnom papieri je snímka pri 
snímke, na prečítanie bulváru stačí jedna trolejbusová zastávka. A to nespomínam reklamu. Viem, že 
reklama živí… ale čo je veľa, je veľa. Áno, som zaujatý, a preto nie som objektívny. Chcete aj odo mňa 
počuť tirádu obligátnych výhrad starších novinárov voči bulváru a komerčným televíziám?!

Čo si sa dozvedel/-a z interview?

Rozhlas a etika

E1  Prečítaj si nasledujúce tvrdenie. Vyjadri svoj názor naň a podopri ho logickými argumentmi. 

 Tak ako čítanie kvalitnej literatúry pomáha rozvíjať slovnú zásobu, predstavivosť, ako rozširuje vedomosti 
a všeobecný rozhľad, tak aj kvalitné rozhlasové relácie  môžu poslucháčovi pomôcť kultivovať jazyk, 
učiť ho rozlišovať hodnotnú kultúru od gýču a nepriamo učiť rozpoznávať dôležité informácie od 
nepodstatných.

E2  Čo a prečo by sa podľa teba z etických dôvodov nemalo objavovať vo vysielaní rozhlasových 
staníc? Tvoje návrhy sa môžu týkať tém, rečového prejavu moderátorov, reklamy, hudobných 
žánrov atď. 
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Vlastnosti Zručnosti

Rozhlasový moderátor

4.5 Čo už viem...

Hovoriť sa dá dlho, vtipne, vážne, krásne o mnohom, ale aj o ničom.

F1  Ako sa volá tvoj obľúbený moderátor/tvoja obľúbená 
moderátorka? Čo sa ti na jeho/jej moderovaní páči?

F2  Pustite si v triede rádio. Počkajte na najbližší moderátorský vstup 
a vypočujte si ho. Diskutujte o jeho obsahovej a formálnej 
stránke. 

F3  Vysvetli, čím sa podľa teba líši práca televíznych a rozhlasových moderátorov? 

F4  Vypočujte si moderátorský vstup na verejnoprávnej a súkromnej rozhlasovej stanici. 
Je nejaký rozdiel v prejave moderátorov/moderátoriek? Ak áno, aký? 

F5  Na základe riešenia predchádzajúcich úloh uvažuj, aké vlastnosti a zručnosti by mal mať 
dobrý moderátor.
Možno ti pomôže nasledujúci citát:

 „Moderátor je kľúčová osobnosť v tomto vysielaní, vdychuje mu život, udáva tón...“ 
 (Štefan Horský v rozhovore s J. Vatrálom. Otázky žurnalistiky č. 3 – 4, 2009) 

… o rozhlase

  Rozhlas je najstaršie elektronické médium. Rozhlasové vysielanie 
bolo spustené na začiatku 20. storočia v Spojených štátoch amerických 
W. Marconim (vynálezcom rádia). 
  Komunikácia v rozhlase prebieha predovšetkým prostredníctvom 

hovoreného slova – reči, hudby a prirodzených zvukov. 
  V rozhlase je veľká pestrosť relácií, ktoré si poslucháč môže vypočuť nielen v čase odpočinku, ale 

aj keď je práve zamestnaný nejakou činnosťou. Môžeme počúvať správy, rozhovory so zaujímavými 
ľuďmi, náučné relácie, športové prenosy, vedomostné relácie a súťaže, relácie pre dospelých a deti, 
a tiež aj humoristické a zábavné relácie. 
  V rozhlase môžeme tiež počúvať veľmi veľa hudby rôznych štýlov od ľudovej, modernej až po 

vážnu hudbu. Súčasťou vysielania je aj hitparáda, do ktorej sa môžeme zapojiť hlasovaním, napríklad 
aj cez mobilný telefón. Rozhlas je počas dňa najviac počúvaný v čase medzi 6. až 8. hodinou ráno 
a medzi 16. až 18. hodinou podvečer.  
  Rozhlas je charakteristický najmä tým, že veľmi rýchlo prináša nové informácie, ktoré môžu byť 

vysielané aj priamo z miesta, kde sa práve dejú. 
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  Redaktor v rozhlase by mal mať veľmi dobrú schopnosť opísať situáciu a predmety, pretože 
poslucháč si ich nemôže prezrieť, ale musí si ich predstaviť. Redaktor tiež nepotrebuje náročné 
zariadenia, aby nám priblížil situáciu, kde sa niečo deje. 
Rozhlasový prijímač môžeme so sebou zobrať takmer všade. Môžeme ho využívať aj na mobilnom 
telefóne. 

Žánre

Aj v rozhlase sa stretneme so základnými novinárskymi žánrami:  spravodajstvom a publicistikou.
  spravodajstvo: 

  – dôležitá je aktuálnosť a objektívnosť, to znamená, že prináša najnovšie informácie bez toho, 
 že by ich novinár hodnotil a komentoval;
  – správy sa vyskytujú väčšinou vo väčších celkoch – spravodajských blokoch;
  – častým žánrom je spravodajský rozhovor – krátky rozhovor redaktora s osobou, ktorej názor 
 je dôležitý pre lepšiu informáciu o konkrétnej téme.

  publicistika: 
autor vyjadruje svoj postoj, hodnotí a komentuje
 – publicistický rozhovor: redaktor, ktorý musí byť veľmi dobre pripravený na určitú tému, 
 v ňom diskutuje s  hosťom;
 – komentár: autor v ňom zo svojho pohľadu rozoberá to, čo sa deje v spoločnosti; snaží sa 
 čitateľa získať pre svoj názor;
 – beseda – diskusia redaktora s viacerými hosťami, zväčša odborníkmi na diskutovanú tému;
 – reportáž – môže ísť aj o živý prenos, aj prenos zo záznamu, v ktorom  redaktor informuje 
 z miesta nejakej udalosti.

Reklama

  V komerčných rozhlasových staniciach je reklamy viac ako vo verejnoprávnom rozhlase, keďže si 
na svoju prevádzku musia zarobiť reklamou.
  Reklama v rozhlase je špecifi cká tým, že sa v nej kladie veľký dôraz na použité slová a zvuky, keďže 

nepracuje s obrazom. 
  Reklama v rozhlase je oveľa lacnejšia ako v televízii a je účinná, pretože ľudia počúvajú rozhlas 

kdekoľvek a kedykoľvek.
  Rozhlasové stanice dokážu šíriť reklamu podľa požiadaviek inzerenta, napr. len v určitom regióne, 

hoci ide o celoplošné vysielanie. 

Ako mi pomáha

  Čerstvé informácie sa k nám dostanú rýchlejšie ako v prípade tlače, ale tento rozdiel sa už postupne 
stráca, keďže noviny vedia ponúknuť čerstvé informácie cez svoje webové stránky. 
  Rozhlas je tzv. prísluchové médium, čo značí, že ho môžeme počúvať počas iných aktivít bez toho, 

že by sme mu museli venovať veľkú pozornosť, napr. pri riadení auta.
  Diskusie alebo reportáže sú prostriedkom, ako rozvíjať kritické uvažovanie.
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5. Audiovizuálne médiá
Až do nástupu internetu bol televízor najdôležitejším „neživým“ 
členom takmer každej domácnosti. Stačilo stlačiť gombík a človek 
sa ocitol uprostred svetového politického diania, futbalového zápasu 
či fi lmového predstavenia. Stačilo gombík stlačiť druhýkrát a divák 
bol späť vo svojej každodennej realite.

Čím intenzívnejšie televízia vstupovala do ľudských životov, tým 
aktuálnejším sa stával termín mediálna realita. Tá nás do svojho 
diania vťahuje rovnako ako sledovanie napínavého fi lmu. Vieme, že 
ide len o vymyslený príbeh, no napriek tomu pri jeho sledovaní plačeme, smejeme sa alebo bojíme. 
Rovnako pri sledovaní televíznych programov vieme, že skutočný život je „o inom“, no napriek tomu 
môžeme podľahnúť televíznej prezentácii reality. Najmä ak je podaná tak lákavo, že jej nedokážeme 
odolať. Pre túto jej „schopnosť“ nesú televízni a fi lmoví tvorcovia veľkú zodpovednosť. Rovnakú 
zodpovednosť za seba samého však nesie každý divák.

Tak ako v prípade novín či rádií, aj televízia má svoju štruktúru: vedúcich pracovníkov, dramaturgov, 
režisérov, kameramanov, redaktorov a ďalších, ktorí sú rozdelení do jednotlivých centier a redakcií 
podľa toho, čomu sa venujú – spravodajstvo, publicistika, zábava, programy pre deti a mládež atď. 
Najmä v prípade komerčných televízií platí, že sa musia usilovať dosahovať vysokú sledovanosť. Inak 
by pre zadávateľov reklamy neboli zaujímavé. Aj preto komerčné televízie dávajú priestor najmä 
takým reláciám a fi lmom, ktoré pritiahnu divácku sledovanosť. 

Úlohou verejnoprávnej televízie je, naopak, vytvárať programy, ktoré sú obohacujúce. 
Napríklad dokumentárne fi lmy, koncerty či detské relácie. Televízia by totiž divákov nemala iba 
zabávať, ale aj informovať a vzdelávať. Keďže ponuka televíznych programov je naozaj široká, 
každý z nás si môže vyberať slobodne a zodpovedne.

5.1 Televízia – brána pre informácie. 
Ale nie pre všetky...
A1  Prečo ľudia čítajú televízny program? Aké informácie v ňom zvyčajne hľadajú? 

Vyznačuješ si v programe to, čo chceš sledovať? Prečo môže byť takéto vyznačovanie dobré?

A2  Vyhľadaj v tlači alebo na internete dnešný program slovenských televízií. Porovnaj ich programo-
vú ponuku. V čom sa podľa teba líši vysielanie jednotlivých televíznych staníc? Diskutujte o tom.
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A3  Pracujte v skupinách. Pozrite si programy slovenských televízií na určitý deň. 
V programoch vyznačte:

   modrou farbou označte tie programy, ktoré vás informujú o tom, 
   čo sa v tento deň stalo doma aj v zahraničí,
   zelenou označte tie programy, ktoré sú určené pre deti a mládež,
   červenou označte tie programy, ktoré by si nemal/-a pozerať, pretože sú určené 
   staršej vekovej kategórii a nie sú pre teba vhodné,
   fi alovou označte tie dokumentárne programy (v slovníku pozri výraz 
   dokument), z ktorých sa môžeš niečo dozvedieť o živote známych osobností, 
   histórii, živote zvierat, prírode, cestovaní, kultúre a tradíciách rôznych 
   krajín sveta.

Plnoformátová televízia je pestrá. Z jej programu si dokáže vybrať každý bez ohľadu na to, 
koľko má rokov, aké sú jeho záujmy, aké je jeho zamestnanie.
Špecializované televízie zostavujú svoj program tak, aby oslovil len určitú skupinu ľudí – napríklad 
tých, ktorí chcú neustále vedieť, čo sa práve teraz deje doma a vo svete, alebo tých, ktorí majú záľubu 
v športe, alebo tých, ktorí oddychujú pri sledovaní romantických alebo akčných príbehov.

A4 Na základe výsledkov predchádzajúcej úlohy určte názov televíznej 
stanice, ktorá: počas dňa vysiela najviac správ, informácií o tom, čo sa deje doma, 

v zahraničí, v športe, v kultúre.
má v porovnaní s ostatnými televíziami viac programov pre deti 
a mládež. 
v porovnaní s ostatnými televíziami vysiela viac akčných fi lmov, 
kriminálok, hororov a ďalších programov, ktoré pre teba nie sú 
veľmi vhodné.
v porovnaní s ostatnými vysiela  najviac dokumentárnych 
programov.

A5  Pracujte s televíznym programom v skupinách. Každá skupina bude skúmať  televízny program 
inej slovenskej televízie. Sledujte týždenný program zvolenej televízie a pripravte pre spolužiakov 
informáciu o tom, aké druhy programov vysiela vaša televízia. 
Z internetovej stránky tejto televízie zistite niečo viac o obsahu vysielaných relácií, fi lmov 
a ostatných programov. 

A6  Rozdeľ televízie do dvoch skupín (pomôž si riešením predchádzajúcej úlohy A5). 
1. skupina – Televízie vysielajú programy pre každého. Z ich televízneho programu si vieš vybrať 
ty, tvoji rodičia, kamaráti, súrodenci, starí rodičia, ľudia, ktorí pracujú v rôznych zamestnaniach.
2. skupina – Televízie vysielajú predovšetkým len určité druhy programov. Zameriavajú sa naprí-
klad najmä na športové prenosy a správy zo sveta športu alebo vysielajú najmä romantické fi lmy 
a seriály, alebo takmer celý deň informujú o tom, čo sa stalo doma a vo svete.
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Najbližšie k divákovi

B1  V čom sa televízny program na snímke A odlišuje 
od televíznych programov, s ktorými si pracoval/-a 
doteraz? 

Regionálne a lokálne televízie 
informujú najmä o dianí  na urči-
tom území Slovenska. Chcú osloviť 
predovšetkým obyvateľov, ktorí žijú 
v danom meste, okrese alebo kraji. 
Cieľom týchto televízií je podrobne 
informovať obyvateľov o tom, čo 
sa deje na miestach, kde trávia svoj 
voľný čas, kde pracujú – jednodu-
cho, kde žijú.

Celoplošné televízne stanice nerozlišujú, v ktorom regióne, meste bývajú ich diváci. 
Udalosti, o ktorých informujú, vyberajú tak, aby boli zaujímavé a dôležité pre každého 
obyvateľa Slovenska. Okrem diania na Slovensku prinášajú aj informácie z jednotlivých 
slovenských regiónov. Snažia sa to však robiť tak, aby každý región Slovenska mal 
v televíznom spravodajstve približne rovnaké zastúpenie. Z množstva regionálnych 
udalostí si vyberajú také, ktoré sú niečím výnimočné, napr. šokujúce, zaujímavé.

B2  Zisti, či aj vo vašom meste alebo regióne vysiela mestská 
alebo regionálna televízia. Ako sa volá? 
Vyhľadaj jej internetovú stránku. Zisti, čo vysiela, aký je 
jej program. Ktoré relácie z jej programu sú pre teba 
zaujímavé alebo užitočné? 

B3  Uvažuj so svojimi spolužiakmi o tom, prečo sa z mestskej alebo regionálnej televízie dozvieš 
o svojom meste alebo regióne oveľa viac ako z televízií, ktoré vysielajú pre obyvateľov celého 
Slovenska. Prečo televízie, s programom ktorých si pracoval/-a v úlohách A2 – A5, informujú 
o mieste, kde žiješ, menej často? 

B4  Rozdeľte sa do skupín. Každá skupina si vyberie jednu celoplošnú televíziu.
   Zapíšte si, o akých udalostiach v určitý deň informovali večerné televízne noviny.
   Zachovajte poradie udalostí tak, ako ste ich sledovali v správach.
   Ktoré udalosti mali regionálny charakter (to znamená, že význam, výsledok alebo vplyv tejto 

udalosti najviac pocítia tí obyvatelia, ktorí žijú v mieste, v ktorom sa udalosť odohrala)?
   Bola pre teba a pre tvojich spolužiakov táto regionálna udalosť niečím zaujímavá? 

Zdôvodni svoj názor.

2-hodinová slučka relácií 
(opakuje sa každú párnu hodinu) 
30 min SPRÁVY 
30 min RELÁCIA 
• TÉMA (1. týždeň v mesiaci) 
• DOKUMENT (2. týždeň v mesiaci) 
• REPORTÁŽ (3. týždeň v mesiaci) 
• PLAY (4. týždeň v mesiaci) 
20 min DVOJTÝŽDENNÍK 
• DOKUMENT 
• FILMTIP 
10 min BEZ KOMENTÁRA 
10 min VIDEOKLIPY 
20 min INFOTEXT 

Snímka A Snímka B



Názov
televíznej
stanice,
ktorá vysiela 
správy

Čas 
vysielania

Udalosti
v odvysielanom
poradí

Charakteristika udalostí

Pozitívna Negatívna Neutrálna
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Dobré alebo zlé správy

C1  K správam z úlohy B4 (s. 53) priraď nasledujúce charakteristiky: pozitívna, negatívna, neutrálna. 
Skôr ako začneš úlohu riešiť, vysvetlite si vzájomne so spolužiakmi, či správne rozumiete 
každému slovu.

negatívnapozitívna neutrálna

C2  Porovnaj riešenie úlohy C1 s riešením spolužiakov. Zdôvodnite si svoje názory. 

C3  V predchádzajúcich úlohách ste v skupinách pozerali večerné televízne noviny z rovnakého dňa. 
Každá skupina však správy sledovala na inej televíznej stanici. Spomeňte si, aj s pomocou 
televízneho programu, odkedy dokedy boli správy vysielané. Boli prerušené reklamou? 
Ak áno, ako dlho trvala?

 Aký je rozdiel medzi televíznymi novinami rozličných televíznych staníc? 

C4  Informácie, ktoré ste získali pri riešení predchádzajúcich úloh (C1 – C3), spracujte do pripravenej 
tabuľky. Tú si nakreslite na veľký plagát, ktorý vám pomôže porovnať správy jednotlivých 
televíznych staníc. 

C5  Porovnajte obsahy sledovaných televíznych správ. 

   O ktorých udalostiach informovali vo všetkých televíznych novinách? 
   Ktorými správami sa jednotlivé televízie odlišovali?
   Ako sa líšia televízne stanice v počte negatívnych a pozitívnych správ?
   Aké charakteristiky ste prisúdili prvým trom správam vo všetkých sledovaných televíznych novinách?
   Ktoré správy boli prerušené reklamou?
   Kedy sa vysielajú správy? Prečo je to podľa teba tak?

C6  Vyberte si jednu správu, ktorá bola odvysielaná na najmenej dvoch televíznych staniciach. 
Správu si spoločne pozrite. Zahrajte sa na mediálnych analytikov a skúmajte, v čom sa líšilo 
spracovanie udalosti a v čom bolo podanie/spracovanie udalosti podobné. Zamerajte sa na to, 
kto sa k udalosti vyjadroval, či bolo v niektorej televízii povedané o udalosti viac ako v druhej, 
ako sa odlišoval jazyk reportérov (používali napr. aj hovorové slová, nespisovné slová), ocitol sa 
niektorý z reportérov v netradičnej pozícii, použil okrem mikrofónu aj iné rekvizity? 
Diskutujte o tom, aký názor majú na udalosť tí, ktorí sa k nej vyjadrovali. 
Ako sa podľa vás na udalosť pozerá samotný moderátor? Nadržiava niektorej zo zúčastnených 
strán alebo je skôr nestranný? Ktoré spracovanie správy vás viac zaujalo a prečo?
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Čo je zaujímavé pre TV spravodajstvo?

C7  V mediálnom slovníku vyhľadaj pojem verejnoprávna a súkromná/komerčná televízia. 
Na základe poznania podoby televíznych novín diskutuj so spolužiakmi o tom, ktorá zo 
skúmaných televízií je verejnoprávna a ktoré sú komerčné. 

Prečítaj si nasledujúce texty.

Text 1
„Mami, vieš čo sa dnes stalo v škole?“ kričí Mima cez celú chodbu. 
„Ako to mám vedieť, veď som tam nebola,“ veď čo iné mohla mama 
odpovedať. „No, Miňo to dnes zas prehnal. Na matike sa hral pod 
lavicou so zápalkami a videla to Zuza. A tá je teda naňho poriadne 
naštvaná, lebo jej dal včera kopačky. Preto sa ani nečudujem, že ho 
bonzla triednej. A teraz má z toho stáááášný problém,“ rapoce Mima. 
„Prečo má z toho Zuzka problém, veď tie zápalky nemal mať Miňo 
vôbec v rukách. Na čo mu boli?“ nechápavo sa pýta mama. „Ále,“ 
prevráti Mima očami, „nie Zuza, ale Miňo má z toho problém.“

Text 2 
„Mima, kde si?“ volá mama. Ajaj, myslí si Mima, rodičko už skončilo. Pomaly vchádza do 
obývačky. „No,“ začne mama, „známky ako-tak, ale tá matika... tá matika, najvyšší čas, aby 
si sa spamätala.“ Fú, tak to celkom dobre prejde, teší sa Mima. „Ale nie o tom, som teraz 
chcela,“ pokračuje mama, „triedna vravela, že nosíte do školy nebezpečné predmety.“ 
„Aké nebezpečné predmety? Zápalky? Čo je na nich nebezpečné?“ nechápavo sa pýta 
Mima a už sa zberá na odchod. „Aha, takže ty veľmi dobre vieš, o čom je reč. Takže 
naspäť mladá dáma, o tomto sa teda porozprávame...“

Text 3
„Mamíííí,“ smrká Mima, „dnes sa stalo v škole niečo strašnéééé.“  „Čo?“ vyľaká sa mama. „Vieš,“ vzlyká 
dcéra, „Miňo to dnes prestrelil. Zas sa zabával so zápalkami a vieš, v knižnici je nový koberec no a...“ 
„Mima, čo je, čo sa stalo?“ v maminom hlase počuť obavy. „No, vieš, keď jedna z horiacich zápaliek 
mu spadla a on ju nestihol uhasiť a ten koberec sa chytil a začal horieť a on ten oheň chcel rýchlo 
hasiť a vieš, no popálil sa a...“ pre plač už Mima nevládze hovoriť...

D1  Čo majú všetky tri texty spoločné? Aké sú dôsledky udalosti v texte 1, texte 2 a v texte 3? 
Je udalosť aj s jej dôsledkami nereálna?

D2 Ako sa Mima prejavuje v jednotlivých textoch? Charakterizuj ju. Ako to, čo sa stalo, ovplyvňuje 
jej správanie?

D3  Vyhľadaj vo všetkých textoch hovorové a slangové slová. Skús ich nahradiť slovami z jadra 
slovnej zásoby. Ako sa zmenili texty?

D4 V texte 2 nájdi vnútorný monológ. Ako sa odlišuje od priamej reči?

D5  Ktorý text by mohol byť podnetom na spracovanie udalosti a jej odvysielanie v televíznych sprá-
vach? Vysvetli prečo? A prečo ostatné dva texty nie sú pre televíziu zaujímavé?

D6 Ak by sa udalosť dostala do televízneho spravodajstva, koho by redaktor oslovil, aby sa 
k udalosti vyjadril? 
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Školské televízne noviny

Médiá nám hovoria, o čom máme rozmýšľať, čo sa máme dozvedieť. 
Nedovoľme, aby nám hovorili i to, ako máme rozmýšľať.

D7  Čo si myslíš, koľká v poradí by bola správa o požiari v škole v televíznych novinách rôznych 
televízií? 

D8 Skúste so spolužiakmi zostaviť zoznam kritérií, podľa ktorých sa rozhoduje o tom, či sa vo 
verejnoprávnej alebo komerčnej televízii niektorá správa dostane do večerných televíznych novín, 
alebo nie.

E1  Predstav si, že si vedúcim vydania školských 
televíznych novín. Si to práve ty, kto rozhoduje 
o tom, o akých udalostiach budú správy informovať 
a v akom poradí budú vysielané. Vyber 10 udalostí 
z vašej školy a okolia. Vytvor poradie správ a ku každej 
pripoj popis, či je pozitívna, negatívna alebo neutrálna.

Príprava dvadsaťminútového večerného spravodajstva trvá niekoľko hodín. Počas celého 
dňa redaktori získavajú informácie o tom, kde sa čo stalo. Z nich vyberajú tie, ktoré sú podľa 
nich zaujímavé a dôležité. Redaktori a kameramani získavajú o udalosti ďalšie informácie 
priamo v teréne. S natočeným materiálom sa vracajú do televízie, kde spolu so strihačmi 
materiál upravia, skrátia, odstránia zbytočné zábery, rozhodnú o poradí tých, ktorí sa 
k udalosti vyjadrujú. Neraz sa stane, že reportáž dokončia len pár minút pred vysielaním... 
Približne tri až štyri hodiny pred vysielaním si moderátori pripravujú text, ktorý budú večer 
čítať a aj pomocou neho uvádzať každú správu. Dve hodiny do vysielania a moderátorov si 
už berú do rúk kaderníci a vizážisti – nalíčiť, učesať, vybrať oblečenie... Večer sa musia na 
obrazovke moderátori usmievať bez ohľadu na to, či sú unavení, alebo smutní, nesmie byť 
vidieť vrásky či kruhy pod očami. Mejkap prekryje veľa a správne nasvietenie štúdia je 
k moderátorovým nedostatkom tiež milosrdné. Vizážisti pracujú tak, aby oblečenie obidvoch 
moderátorov ladilo a tomu sa prispôsobuje aj líčenie. Približne pol hodinu pred vysielaním 
stúpa nervozita – moderátori už sedia v štúdiu, kontroluje sa, či sú príspevky správne 
zaradené, aby sa nestalo, že moderátor ohlási inú správu, ako sa nakoniec objaví na televíznej 
obrazovke. No, a aby toto všetko prebehlo bez problémov – na to dohliada šéfredaktor 
a vedúci vydania.
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5.2. Informácie, fakty alebo fi kcie 
a manipulácia?

I. II. III.
A1  Priraď k funkciám televízie čísla obrázkov.
   Informatívna funkcia
   Vzdelávacia funkcia
   Zábavná funkcia

A2  Porozmýšľaj, čo všetko sa môžeš naučiť sledovaním televíznych programov. 

A3  Prečítaj si program televízií na niektoré popoludnie a večer a vyber programy, ktoré ti môžu 
poskytnúť nové vedomosti. 

A4  Porozprávaj o jednom vzdelávacom programe, ktorý si sledoval/-a. Čo si sa dozvedel/-a? 
Zisti názov aspoň jedného televízneho kanálu, ktorý sa zameriava na náučné relácie. 

A5  Zisti názov dvoch vedomostných súťaží. Čo majú spoločné? Sleduješ ich? 

Programová štruktúra – každá televízia má svoje ciele a zameranie, ktorému podriaďuje 
svoj program (podiel spravodajstva, publicistiky, zábavy, výchovno-vzdelávacích programov 
a pod.), ktorým chce zasiahnuť cieľovú skupinu. Sledovanosť televízie je smerodajná vo 
výbere formátu a programu. Pri zisťovaní toho, aký program je nasledovanejší, prípadne 
aká je miera jeho sledovanosti, sa využívajú peoplemetre.

Peoplemeter je zariadenie, ktoré meria, koľko divákov pozerá televízor v domácnosti. 
Domácnosti sú vybrané tak, aby štatisticky zodpovedali zloženiu obyvateľstva. Peoplemetre 
slúžia na meranie sledovanosti televíznych programov. Vďaka peoplemetrom vedia televízie 
okamžite po odvysielaní programu, aká bola jeho sledovanosť a aká bola sledovanosť 
programov konkurencie. Na základe toho potom upravujú štruktúru vysielaných programov. 
Na Slovensku sú peoplemetre rozmiestnené v domácnostiach od októbra 2004.

Sledovanosť
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„Moje“ relácie

Čo nájdem v TV programe

B1  Vytvor dva zoznamy televíznych 
relácií: na jednom budú tie, 
ktoré u vás v domácnosti 
sledujú rodičia, a na druhom 
tie, ktoré sleduješ ty. 
V triede si porovnajte zoznamy.

Televízny program – ucelený súbor výtvorov, diel vysielaných daným televíznym 
kanálom v danom časovom úseku (program dňa, týždňa, mesiaca) určený pre 
konkrétneho adresáta (deti, mládež...) s určitým charakterom.

C1 Teraz, keď už vieš, aký je rozdiel medzi programovou štruktúrou a televíznym programom, vyrieš 
nasledujúcu úlohu. Prečítaj si a analyzuj televízny program dvoch odlišných televíznych kanálov. 
Na základe svojich zistení skús opísať programovú štruktúru danej televízie. 

C2  Televízny program sa skladá z televíznych relácií. 
V programoch verejnoprávnej a jednej komerčnej televízie vyhľadaj relácie pre deti a mládež. 
Porovnaj ponuku televízií.

Televízna relácia je každá programová jednotka odvysielaná v rámci televízneho programu. 
Je samostatným audiovizuálnym celkom s vlastným názvom i vymedzeným vysielacím časom.

Rozdelenie relácií z hľadiska zamerania na diváka:

spravodajské    publicistické     dramatické      zábavné a zábavno-hudobné

kultúrne     vzdelávacie      náboženské      športové      programy pre deti a mládež

televízne seriály     reality šou     soap-opery      telenovely

D1  Vyber si program jedného televízneho kanála a zaraď relácie do skupín podľa typu. 
Využi tabuľku hore. 

D2 Zaznač do tabuľky, koľko voľného času stráviš sledovaním seriálov, fi lmov, dokumentárnych fi lmov, 
súťažných programov a zábavných relácií za týždeň.
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Televízna relácia od A po Z

Ktoré relácie ťa obohatia o nové poznatky a ktoré ťa zabavia? Prečo?

Všeobecné rozdelenie televíznej tvorby
Faktom je, že televízne vysielanie, v ktorom dominuje predovšetkým spravodajstvo, 
má vysokú sledovanosť. Práve táto časť tvorby poskytuje najviac zdrojov na tvorbu 
vzťahov televíznych divákov k vonkajšiemu prostrediu.
Najfrekventovanejšie žánre
  Spravodajstvo – správa (čítaná, obrazová, kombinovaná), riport, rozhovor, reportáž, 

televízne vystúpenie
  Analytická publicistika – štylizovaná reportáž, talkshow, publicistický fi lm, televízna 

beseda, magazíny
  Dokumentárno-umelecká publicistika – dokument (video, fi lm) – strihový 

dokument, portrét, medailón; štylizovaná rekonštrukcia

Deň Čas (od – do) Názov relácie Typ relácie Dôvod sledovania televízie

E1  V skupine pripravte jednu z nasledujúcich 
relácií:

   scenár dokumentárneho fi lmu o svojej škole;
   súťaž „Školský milionár“, navrhni otázky, 

moderátora, ceny a pod.;
   školskú talkshow na zaujímavú tému.

Etapy tvorby 
televíznej 
relácie
1. prípravné práce 
– zámer 
– téma 
– námet 
– scenár

2. realizácia  
– nakrúcanie
– strih a ozvučenie

Prvými dokumentárnymi fi lmami boli už krátke snímky bratov 
Lumièrovcov a aj v nasledujúcich rokoch vznikali fi lmové reportáže, 
cestopisné fi lmy i vedecké záznamy. Skutočný vznik dokumentárneho 
fi lmu je spojený s dielom režiséra Roberta Flahertyho (1884 – 1951) – 
Nanuk, človek primitívny (1922). Dokumentárny fi lm v dnešnom 
chápaní pojmu sa rozvinul v 20. rokoch minulého storočia v postupe 
od jednoduchého spravodajského záznamu až k zložitej obrazovej 
prezentácii javu.
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5.3 Tak trochu iná zábava s telkou?

Osobnosti o médiách

Blok A
 A.  Neznášam televíziu. Neznášam ju tak ako arašidy. Ale aj tak ich neviem prestať 
 jesť. (Orson Welles) 
 B.  Ak má fi lm úspech, je to biznis. Ak nemá úspech, je to umenie. (Carlo Ponti) 
 C.  Televízia je super, ale nie je to pupok sveta. (Petra Polnišová) 
 D.  Pripadá mi vtipné, ako médiá naháňajú môjho partnera. (Mirka Partlová)
 E.  Vzdelaný človek má vždy v sebe bohatstvo. (Phaedrus) 
 F.  Nos starý kabát a kúp novú knihu. (Augustin Phelps) 
 G.  Čitatelia sa delia na tých, ktorí čítajú, aby si niečo zapamätali, a na tých, ktorí čítajú, 
 aby zabudli. (Phelps William Lyon) 
 H.  Verejná mienka je zmesou hlúposti, neinformovanosti, predsudkov, správnych citov, 
 nesprávnych citov, umiernenosti a novinárskych článkov. (Robert Peel)  
 I.  Človek, ktorý nemá o čom premýšľať, nemá ani o čom žiť. (Kamil Peteraj) 
 J.  Na konci fi lmu vždy hlavný hrdina odchádza do nekonečna – titulkov. (Kamil Peteraj)

Blok B
   1.  TV is great, but it is not a top of the world. 
   2.  Public opinion is a compound of folly, weakness, prejudice, wrong feeling, right feeling, 
   obstinacy, and newspaper paragraphs.
   3.  I think it is funny how the media are catching my partner. 
   4.  If the movie is success  it is business, if it is not, it is art.
   5.  A learned man has always riches in himself.
   6.  Wear the old coat and buy the new book.
   7.  I divide all readers into two classes: Those who read to remember and those who read to forget. 
   8.  The main character always leaves for infi nity – for the end credits.
   9.  I hate television. I hate it as much as peanuts. But I can’t stop eating peanuts.
 10.  The person who has nothing to think about has nothing to live for.

A1  Bez toho, aby si použil/-a slovník, pokús sa priradiť k anglickej verzii výrokov ich slovenský 
preklad. Svoje odpovede si skontroluj s odpoveďami na strane 112.

A2  Ktorých autorov uvedených výrokov poznáš? Vyhľadaj informácie aj o tých, ktorých mená ti nič 
nehovoria. Ktoré osobnosti pôsobili alebo pôsobia v médiách, resp. ich profesia nejako súvisí 
s médiami? Čomu sa venovali alebo ešte stále venujú? 

B1  Vyber si aspoň dva výroky a vysvetli ich. 

B2  Ako sa nazývajú výroky, ktorých autormi sú známe osobnosti a ktoré obsahujú nejakú 
múdru myšlienku? 

B3  Ktoré z výrokov:
 a) zdôrazňujú význam vzdelania;
 b) nejakým spôsobom upozorňujú na negatívny vplyv médií;
 c) nejakým spôsobom upozorňujú na význam médií pre človeka;
 d) kritizujú médiá?
 Zdôvodni riešenie úlohy pred spolužiakmi.
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Triezvo o televízii

Ako ma televízia zabáva

C1  Bližšie si všimni výrok „Televízia je super, ale nie je to pupok sveta.“ Čo si myslíš o (ne)pravdivosti 
tohto výroku? Svoje názory a myšlienky zapíš do tabuľky. 

Prečo môže byť televízia super?  Prečo televízia nie je pupok sveta?

C2  Porovnaj svoje riešenie s riešením spolužiakov. Pokúste sa práve na základe vašich riešení 
sformulovať zábavné, ale múdre poučenia, ktoré budú odpoveďami na otázky z predchádzajúcej 
úlohy C1.

C3  Spomeň si na to, čo všetko zvykneš pozerať v televízii. Na veľký výkres napíš názvy relácií, 
fi lmov, rozprávok, jednoducho všetkého, na čo si spomenieš, že si videl/-a v televízii. Okolo 
každého názvu si nechaj dostatok voľného miesta. Teraz označ tie, ktoré boli super. Odlíš ich 
farebne od tých, ktoré potvrdili, že televízia nie je pupok sveta a ty si mohol/mohla miesto 
sledovania televízie robiť niečo zaujímavejšie. 

C4  Označ vo svojej mape relácií, fi lmov a rozprávok vytvorenej v úlohe C3 tie, ktoré ťa zabavili. 
Boli medzi nimi i také, z ktorých si sa dozvedel/-a niečo nové a zaujímavé? Ak áno, stručne 
k nim napíš, akú novú informáciu si z nich získal/-a. 

C5  Urob si k svojej mape legendu. Značky a farby, ktorými si označoval/-a jednotlivé názvy, zakresli 
do spodnej časti mapy a napíš k nim, čo znamenajú. Napr. zelená farba – super; modrá vlnovka 
– TV nie je pupok sveta.

C6  Vyhľadaj televízny program aspoň dvoch televízií. Zisti, čo vysielajú a farebne označ, čo pre teba 
stojí za to pozerať, a čo nie. 

C7  Vysvetli nasledujúci výrok: 
„Vedieť si správne vybrať je umenie.“ 

D1  Rozdeľte sa v triede do skupín. Každá skupina 
bude pracovať s programom inej televízie. 
Nájdite zábavné programy za celý týždeň. 

D2  Zdôvodnite, prečo ste sa rozhodli jednotlivé 
vybrané programy označiť ako zábavné.

D3  Prezentujte riešenie úloh D1 a D2 pred spolužiakmi. 

D4 Spíšte spoločne v triede kritériá, na základe ktorých jednotlivé skupiny posudzovali, 
či program možno označiť ako zábavný, alebo nie. 
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Štartuje nová slovenská televízia!

Celý deň môže byť zábavný a poučný zároveň. 
A nepotrebujem ho presedieť celý pred 
televízorom.

E1  ... a ty si sa práve teraz stal jej riaditeľom. Zodpovedáš za program televízie, ktorá chce vysielať 
len zábavné programy. Inšpiruj sa programami slovenských televízií a priprav televízny program 
na jeden vysielací deň. Môžeš si vymyslieť aj vlastné relácie. Pri tvorbe programu musíš dodržať 
tieto zásady:

   v programe si nájdu svoju reláciu všetky vekové kategórie (predškoláci, školáci, stredoškoláci, 
vysokoškoláci, mamy a otcovia, starí rodičia);

   niektoré z programov musia dokázať nielen zabaviť, ale aj poučiť;
   musíš využiť kritériá formulované v úlohe D4. 

 Nezabudni ku každému programu uviesť vysielací čas. Uvažuj, podľa čoho o vysielacom čase 
rozhodneš. V programe farebne označ jednotlivé relácie, fi lmy, seriály a pod. podľa toho, ktorej 
vekovej kategórii sú určené.

Superstar na Slovensku začala vysielať vtedajšia 
Slovenská televízia v roku 2005 – štyri roky po 
tom, čo sa v britskej televízii objavil formát Pop 
Idol, ktorý sa zakrátko stal výhodným produktom. 
Šou sa rozšírila do celého sveta a aj na Slovensku 
máme formát s takmer identickými prvkami – 
Slovensko hľadá Superstar.

5.4 Televízor náš každodenný

A1  Pracujte v skupinách. Vytvorte zoznam televíznych 
staníc, ktoré sledujete najčastejšie, a pri každej televízii 
uveďte dôvod sledovania. 
Porovnajte zoznamy. 

A2  Priraď témy spravodajských príspevkov k jednotlivým typom televízií podľa ich charakteristiky 
v mediálnom slovníku.

   Žiak základnej školy v (uveď mesto/obec, kde bývaš) zachránil topiaceho sa trojročného chlapca
   Prepad banky v Bratislave
   Dôchodca z (uveď mesto/obec, kde bývaš) vyhral prvú cenu v lotérii
   V Prešove otvorili nové múzeum
   Teroristický útok v Bagdade
   Rakúsky prezident sa stretol so slovenským prezidentom
   Psy dohrýzli malé dieťa
   Rakúsky prezident sa počas návštevy Slovenska pošmykol
   Školské jedálne v Martine prešli rekonštrukciou
   Rapera zatkli pre obchodovanie s drogami

Verejnoprávna televízia

Komerčná televízia

Regionálna/mestská/obecná
televízia
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Z čoho a pre koho „žijú“ televízne stanice

Násilie v TV

B1  Ktorý z nasledujúcich spôsobov získavania fi nancií je podľa teba pre televíziu najdôležitejší?

vlastné peniaze majiteľa
inzercia
štátny rozpočet
koncesionárske poplatky
predaj vysielacích práv
prenájom televíznej techniky
predaj lístkov do kina

B2  Diskutuj v triede o tom, ako spôsob fi nancovania môže ovplyvniť programovú štruktúru televízie.

B3  Aké funkcie má spĺňať televízne vysielanie? Zo skupiny vyber tie, ktoré sa hodia k jednému 
alebo druhému typu televízie (verejnoprávnej alebo komerčnej). 
Niektoré ciele sa môžu vyskytnúť u oboch typov. 

robiť kultúrnu 
osvetu

vytvárať zisk

poskytovať priestor 

náboženským skupinám 

a národnostným menšinám

zabaviť

k

vzdelávať

poskytovať informácie 
pre čo najširšiu škálu 

obyvateľov

Pokús sa sformulovať charakteristiku verejnoprávnej a komerčnej televízie. 
Na základe formy fi nancovania a jedného z najdôležitejších 
cieľov ich vysielania môžeme tvrdiť, že: 

Verejnoprávna televízia  Komerčná televízia

Komerčné televízie často uprednostňujú 
také spravodajské príspevky, ktoré majú 
potenciál zaujať mnohých ľudí, a tak 
sa v ich spravodajskom bloku častejšie 
objavujú správy obsahujúce šokujúce 
informácie o trestných činoch, tragé-
diách alebo rozličných zaujímavostiach. 
Aj v iných typoch programov sa preja-
vuje snaha mať čo najvyššiu sledovanosť, 
pričom otázky kvality, etiky a možného 
negatívneho vplyvu na divákov ostávajú 
bokom.

C1  Násilie v televízii môže byť fi ktívne alebo reálne. 
Vieš, aký je medzi nimi rozdiel? 

C2  Ak by tieto dve fotografi e 
boli snímkami z dvoch 
relácií, s akým možným 
násilím by sme sa v tých 
reláciách mohli stretnúť?



spravodajstvo (napr. televízne noviny)
priamy prenos zo športového podujatia
dokumentárny fi lm s vojnovou tematikou
kreslený fi lm
akčný fi lm
horor
sci-fi 
diskusná relácia
akčná komédia
romantický fi lm
triler
western
reality šou
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Fiktívne násilie   Reálne násilie

C3  Sledoval/-a si v poslednom čase televíznu reláciu, kde sa vyskytovalo násilie? 
 Vedel/-a si vopred, že tam také zábery/scény budú? O čom bola relácia? 

Aké dôvody mohli mať tvorcovia relácie, keď v nej zobrazili násilie?

C4  V akých televíznych žánroch sa s určitým typom násilia stretávame najviac? Ponúknuté žánre 
zoraď do tabuľky v poradí: najvyššia miera násilia  najnižšia miera násilia.

(Ne)vhodné pre deti do x rokov

D1  Prečítaj si program televíznych staníc na dnešný deň a vypíš názvy relácií, kde je možný výskyt 
násilia. Aké sú vysielacie časy týchto relácií?

D2 Vyhľadaj na internete piktogramy jednotného systému označovania (JSO). 
K jednotlivým reláciám priraď grafi cký symbol JSO. 
Diskutujte v triede o dôvodoch pre zvolenie konkrétnej vekovej kategórie.

Reálne násilie – ide o zobrazenie skutočného násilia, napr. spravodajstvo o vojnových 
konfl iktoch, násilných demonštráciách, násilných trestných činoch. Reálne násilie vždy 
sprevádzajú bolesť a utrpenie. 
Fiktívne násilie – ide o vymyslené, nie skutočné násilie. Vyskytuje sa napríklad v hraných 
fi lmoch a rozprávkach. Takéto násilie však často ponúka skreslený pohľad na konanie, ktoré 
v skutočnom svete môže mať tragické následky, no v televíznom svete je niekedy ukázané 
takmer ako neškodné.
V súvislosti s možným negatívnym vplyvom médií na maloletých  je nosným dokumentom  novelizo-
vaný zákon č. 308/2000 Z. z. – konkrétne jeho piata časť a paragrafy 19 a 20. Inštitúcia zodpovedná 
za dodržiavanie tohto zákona je Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorej je možné adresovať 
sťažnosti týkajúce sa porušenia zákona. Webová stránka ponúka kompletné znenie zákona, ako aj 
možnosť podať sťažnosť on-line. 
http://www.rvr.sk
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Chcel/-a by som byť ako...

Hrdinovia medzi nami

Nereálna realita

Reality šou majú rozličnú formu, ale majú jednu dôležitú črtu – ponúkajú 
možnosť pozorovať ľudí v rôznych životných situáciách. Hlavným argumen-
tom sa stáva sloboda prejavu a hlavným cieľom je vysoká sledovanosť na úkor 
etiky. Do reality šou sa vyberajú takí účastníci, aby počas nakrúcania vznikli 
zaujímavé situácie, ktoré sú neraz plné emócií a konfl iktov.

E1  Ktoré osoby z tvojho okolia sú pre teba 
vzorom a v čom? 

E2  Vzormi sa pre teba môžu stať aj ľudia, 
ktorých osobne nepoznáš. 
Kde sa s nimi môžeš „stretnúť“? 
Kto je pre teba takým vzorom?

E3 a) Kedy sa človek stáva hrdinom?
 b) V mnohých fi lmoch môžeme nájsť postavy, ktoré konajú hrdinské, odvážne a šľachetné skutky. 

Môžeme priradiť tieto skutky aj hercom, ktorí tie postavy stvárňujú? 
 c) Vyber si z dnešného televízneho programu aspoň jednu reláciu, ktorá má podľa teba hodnotný 

obsah a vyplynie z nej pozitívne posolstvo. Na nasledujúcej hodine o nej porozprávaj spolužia-
kom.

 d) Existujú hrdinovia aj mimo televízie a fi lmu? Poznáš nejakých? 
Ak áno, prečo sa stali hrdinami?

Pracujte v dvojiciach a vyhľadajte si informácie o ocenení Hrdinský čin roka alebo Detský čin 
roka. Vyberte si jednu nomináciu a prezentujte toho človeka a jeho hrdinský čin pred triedou.

F1  O aký televízny žáner ide, keď sa povie reality šou? Čoho sa aktéri takejto šou na nejaký 
čas zriekajú? 

F2  Predstav si, že tvoj blízky chce účinkovať v reality šou s vidinou výhry veľkej fi nančnej hotovosti. 
Budeš súhlasiť alebo nie? Napíš argumenty za alebo proti. 

F3  Predstav si, že tvoja mama by sa rozhodla účinkovať v reality šou, v ktorej ide o zámenu 
manželiek v rodinách. Na niekoľko dní by si žil v domácnosti s novou mamou a za prítomnosti 
televíznych kamier. Ako by si sa cítil/-a? 

F4  Diskutujte, v čom môžu byť reality šou neetické.

F5  K nasledujúcim 
situáciám priraď 
osobu alebo 
inštitúciu, na ktoré 
sa môže človek 
obrátiť so sťažnosťou 
alebo žiadosťou 
o pomoc.



Názov fi lmu Filmový žáner

komédia

sci-fi 

kreslená rozprávka

hraná rozprávka

televízna hra

akčný fi lm

triler

katastrofi cký fi lm

historický fi lm

dobrodružný fi lm

western

Znaky

požiar
túlavý pes v obci
porušenie ľudských práv
vysielanie upútaviek na fi lmy nevhodné pre deti bez označenia piktogramom

  Ombudsman
  Rada pre vysielanie a retransmisiu
  Hasiči
  Obecná polícia
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Každý sa môže stať hrdinom. Stačí myslieť viac na druhých ako na seba. 
Hrdinstvo skôr či neskôr príde. 

F6  Na internete vyhľadaj, akú úlohu spĺňa Rada pre vysielanie a retransmisiu a aké sú jej povinnosti 
a práva. Uveď príklady, na čo môžu Radu upozorniť bežní diváci. Ako sa dá podať sťažnosť?

5.5  FILM – MOVIE – Der FILM

A1  Spomeň si
   na prvý fi lm, ktorý si videl/-a,
   na svoju prvú návštevu kina,
   na fi lm, po ktorom sa ti snívali zlé sny,
   ktorý fi lm ťa doteraz najviac rozosmial,
   na aspoň tri fi lmy s obľúbeným hercom/obľúbenou herečkou. 

A2  Aké máš možnosti, keď si chceš pozrieť nejaký dobrý fi lm? 

V úlohe fi lmového odborníka

B1  Celkom určite si aj ty fi lmový odborník! Doplň do tabuľky názvy fi lmov. Pomôž si televíznym 
programom a programom kín. Do posledného stĺpca napíš, podľa akých znakov si rozhodol/-a 
o žánri fi lmu. 
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Porovnaj svoju tabuľku s tabuľkami spolužiakov. Spoločne vyvoďte základné znaky 
fi lmových žánrov a ku každému z nich uveďte čo najviac príkladov. 

B2 Na obrázku sú prešmyčky vytvorené z názvov slávnych slovenských a zahraničných fi lmov. 
Rozlúšti ich a na internete vyhľadaj obrázky z týchto fi lmov a pre každý fi lm vyber jeden, ktorý 
by si navrhoval/-a ako obrázok na plagát pozývajúci do kina. 

 
 Názvy fi lmov si môžeš skontrolovať  v prílohe na strane 113.

B3 Pracujte v skupinách. Vyberte si jeden fi lm z úlohy B2 a vyhľadajte na internete recenzie alebo 
názory odborníkov na  zvolený fi lm. Pri vyhľadávaní pracujte s týmito kľúčovými slovami: recen-
zia, názor, hodnotenie. Vyberte z hodnotenia fi lmu tie informácie, ktoré upozorňujú na pozitíva 
fi lmu a na jeho nedostatky.

odbcho 
an zoker

jkurraspký

reh bun

ictanti

jk as

kjíášno
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B4  Na základe svojich zistení si zapíšte, čo všetko sa 
vo fi lme hodnotí. 

B5  Rozhodni sa, ktorý fi lm by si si pozrel/-a, ak by si sa 
chcel/-a zabaviť.

 Ktorý fi lm by sa podľa teba mal premietať v školách? 
Svoje návrhy zdôvodni. 

B6  Vyhľadaj informácie o tvorcoch fi lmu Obchod na korze 
a zisti, prečo sa v 70. a 80. rokoch minulého storočia 
nemohol premietať.

V súvislosti s fi lmom sa hovorí aj o ére 
nemého fi lmu. Nie je to však úplne 
správne pomenovanie, pretože hoci 
samotný fi lm neobsahoval zvukovú 
stopu, takmer vždy jeho premietanie 
sprevádzal človek, ktorý komentoval 
dianie na plátne, alebo muzikant, 
ktorý dej fi lmu sprevádzal vhodnou 
hudbou. Hudba ostala významnou 
zložkou fi lmu aj v dnešnej dobe, pre-
tože sa významne podieľa na celko-
vom umeleckom dojme fi lmu. Na 
základe hudby divák neraz dokáže 
predvídať, čo bude nasledovať – či prí-
jemná scéna, alebo scéna plná napätia. 

Príkladom na skreslené zobrazenie 
reality môže byť fi lm Jurský park 
z roku 1993. Film podáva zjednoduše-
ný a nerealistický pohľad na práce pa-
leontológov a život dinosaurov, napr. 
Brachiosaurus nedokázal žuť potravu 
(vo fi lme prežúva ako krava), Tyranno-
saurus by pre svoju váhu nedokázal 
utekať rýchlejšie ako 30 km/hod (vo 
fi lme prenasleduje džíp rýchlosťou 
približne 60 km/hod). Väčšina zob-
razených dinosaurov nie je z obdobia 
jury, ale kriedy. Film by sa teda skôr 
mal nazývať Kriedový park.

Skutočnosť a fi kcia

C1  Spomeň si na fi lm, ktorý si nedávno videl/-a, a povedz, 
čo v ňom bolo neskutočné a nemohlo by sa udiať 
v skutočnom živote.

C2  Prečo sa podľa teba vo fi lme objavujú nereálne situácie?
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Filmový tím

Filmy podľa knihy

D1  Pracuj s internetom. V tejto úlohe spoj fi lmovú 
profesiu s jej dvomi predstaviteľmi – slovenským 
i svetovým.
Diskutujte, čo je úlohou 
jednotlivých profesií.

kameraman 
producent 
režisér 
scenárista 
herec 

Steven Spielberg   Stanislav Doršic
Martin Hollý        Stephen Kendrick
Robert De Niro    Ladislav Smoljak
Rudolf Biermann    Caleb Deschanel
Zuzana Liová              Ladislav Chudík

E1  Nájdi názvy aspoň 5 fi lmov, ktoré vznikli podľa knižnej predlohy.

Príbehy z kníh sa neraz ocitnú aj na plátne. Stáva sa to väčšinou vtedy, keď je pravdepodobné, 
že pútavosť deja, knižnej zápletky alebo príťažlivosť prostredia prilákajú do kín veľké počty divákov. 
Na fi lmové spracovanie sa využívajú hlavne knihy, ktoré mali u čitateľov úspech, ale nie je to 
pravidlom. 
Keď sa napríklad natočí fi lm alebo naštuduje divadelná hra na motívy nejakej knihy, hovoríme 
o adaptácii.

Násilie vo fi lme

E2  Zisti, kto vo vašej triede videl fi lm, ktorý vznikol podľa knižnej predlohy a zároveň túto 
knihu aj čítal. Porozprávajte sa o tom, ako sa odlišuje fi lm od jeho literárnej predlohy. 
V čom sú výhody fi lmu v porovnaní s knihou a v čom je naopak lepšia kniha. 

E3  Vyberte si literárne dielo, ktoré väčšina z vás čítala, a spoločne si v triede pozrite jeho fi lmové/tele-
vízne spracovanie – adaptáciu. Diskutujte o rozdieloch literárneho a fi lmového spracovania. 

F1  Predstav si, že sleduješ bežný akčný fi lm, v ktorom sa 
hlavný hrdina snaží vyriešiť nejaký problém. 
Akým spôsobom sa to najčastejšie deje? 

 Fungujú fi lmové spôsoby riešenia problémov aj 
v bežnom živote? 

F2  Skús sa zamyslieť nad tým, ako by asi vyzeral svet, keby ľudia 
riešili medziľudské konfl ikty spôsobom akčných hrdinov. 

F3  V mnohých fi lmoch je násilie ponúkané ako účinný 
spôsob riešenia problémov. V skutočnom živote to tak 
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Malí veľkí fi lmári

Násilie vo  fi lme je fi ktívne, ale veľmi často 
realistické. Inými slovami, násilné správa-
nie je hrané a nikomu sa vo fi lme reálne 
neubližuje, ale je zobrazené tak, že to často 
budí dojem, že je všetko skutočné. 

Mediálne násilie má za následok, že 
u človeka sa prejavuje vyšší sklon k agre-
sívnemu konaniu a tiež to, že človek sa 
stáva menej citlivým na skutočné násilie, 
napr. prejavuje menej súcitu s obeťami 
a má tendenciu zľahčovať situáciu, v ktorej 
je niekomu fyzicky ubližované. 

Filmy môžu byť o niečom, čo existuje aj 
čo neexistuje, alebo čo kedysi existovalo. 
Spôsob fi lmového zobrazenia však môže 
byť rôzny. Napríklad, historický fi lm 
o skutočnej udalosti nemusí presne zobra-
zovať historické detaily. Poznáme však taký 
typ fi lmu, ktorý ak je nakrútený zodpoved-
ne, zobrazuje reálnu skutočnosť. Je to ako 
nepísaná fi lmová správa o nejakej udalosti, 
osobnosti atď. Taká správa niečo doku-
mentuje, a tak hovoríme o dokumen-
tárnom fi lme – žánri fi lmu, ktorý sa líši 
od hraného fi lmu tým, že kladie dôraz na 
autentickosť zobrazenia – fakt, udalosť; 
môže ísť o záznam rozprávania, pohľad 
autora na istý problém atď.

G1  Zahrajte sa na tím fi lmových tvorcov. Máte pripraviť 
scénku – súťažný príspevok na festival s názvom 
„FESTIVAL DETSKÝCH FILMOV S POSOLSTVOM“. 

 Pripravte námet a scenár.
 Literárny scenár potom zmeňte na technický, t. j. doplňte 

poznámky o pohybe hercov na scéne, použitých rekvi-
zitách, kulisách, zvukoch a hudbe, ktoré budú scénku 
dopĺňať. 

 Rozdeľte si úlohy pre hercov,  nezabudnite na kostymérov 
a maskérov, ktorí ich pripravia.
Napokon zahrajte pripravenú scénku.

 Vymyslite vhodný názov a navrhnite plagát propagujúci 
váš „festivalový príspevok“.

však nie je. Násilie je tolerované len vo výnimočných 
prípadoch (sebaobrana, zásah policajných alebo 
vojenských jednotiek). 
Zisti, aké pravidlá upravujú použitie násilia v uvedených 
prípadoch.  

F4  Navrhni spôsoby, ako možno riešiť nasledujúce situácie:
   vidíš, ako sa v autobuse vreckový zlodej snaží vybrať 

peňaženku z tašky spolucestujúceho;
   tvoj mladší súrodenec ti roztrhá knihu;
   na chodbe do teba niekto nechtiac vrazí;
   pri spoločnej hre niekto podvádza. 

„Prosím, nenechaj ma bokom, keď si nabudúce budeš vyberať fi lm.“
(Tvoj dobrý vkus)

Filmová recenzia

H1 Vyhľadaj recenziu na tvoj obľúbený fi lm. V skupinách priblížte obsah recenzie. 

H2  Dohodnite sa v triede, ktorý fi lm si v najbližšom období všetci pozriete (v kine,  televízii, na 
DVD). Na nasledujúcej hodine mediálnej výchovy napíšte recenziu na tento fi lm. 
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5.6 Čo už viem...

... o televízii

  Televízia patrí medzi najobľúbenejšie masové médiá, pretože 
televízny signál je zväčša ľahko dostupný pre široký okruh 
publika. 
Divákovi stačí pasívne prijímať, čo sa mu ponúka z televíznej obrazovky.
  V súčasnosti sa televízni tvorcovia snažia diváka aktivizovať a ponúkajú mu možnosť stať sa 

spolutvorcom televízneho programu. Televízie napríklad povzbudzujú ľudí k zasielaniu námetov 
na spravodajské príspevky, diváci môžu zasielať fotografi e, videá, môžu ovplyvňovať smerovanie 
niektorých relácií prostredníctvom otázok a názorov, hlasovania cez SMS správy, e-maily, telefonáty. 
  Najrozšírenejšou podobou prostredia, v ktorom sa prevádzkujú televízie, je duálny systém, čo zna-

mená, že vedľa seba fungujú verejnoprávne a súkromné televízie. Popri týchto typoch televízií existujú 
aj televízie, ktoré možno považovať za súkromné, ale na ich fungovanie má určitý vplyv obec, mesto 
alebo samosprávny kraj.
  Rozdiely medzi typmi televízií sa prejavujú hlavne v programovej štruktúre (aké typy programov 

ponúkajú divákom) a v spôsobe fi nancovania. Verejnoprávna televízia je na Slovensku fi nancovaná 
prevažne z koncesionárskych poplatkov (poplatky, ktoré platia domácnosti, ak sú evidované ako 
odberatelia elektrickej energie), zo štátneho rozpočtu a z reklamy. 
  Cieľom fungovania verejnoprávnej televízie je poskytovať programy vo verejnom záujme, ako napr. 

vzdelávať, ponúkať kvalitné, všestranné a objektívne informácie, šíriť kultúru či podporovať zdravý 
životný štýl. 
  Súkromné televízie sú spoločnosti, ktoré sa snažia podnikať na mediálnom trhu a ich hlavným 

cieľom je vytvoriť zisk. 

Žánre

Televízie majú v ponuke širokú paletu relácií: 
  spravodajstvo (informácie o aktuálnom dianí);
  publicistiku (ozrejmovanie, analyzovanie a hodnotenie udalostí); 
  vzdelávacie i zábavné programy, fi lmy rozličných žánrov. 

Na prilákanie divákov sa televízie snažia ponúknuť im niečo zaujímavé. Súkromné televízie často 
siahajú po témach, udalostiach a programoch, ktoré v sebe ukrývajú senzácie, napätie, konfl ikt, násilie, 
nahotu, silné ľudské emócie, pretože predpokladajú, že práve toto pritiahne pozornosť ľudí. 

Film ako druh umenia je dnes dostupný v mnohých podobách/žánroch, ako napr.: 
  komédia – cieľom je pobaviť;
  sci-fi  – ponúka fantastické, nereálne témy, zväčša zasadené do budúcnosti;
  akčný fi lm – postavený zväčša na konfl ikte medzi dobrom a zlom, obsahuje veľa násilia, streľby, 

dej je rýchly; 
  triler – napínavé dielo s námetom úmyselne vyvolávajúcim napätie a hrôzu; 
  katastrofi cký fi lm – väčšinou zobrazuje planétu Zem v budúcnosti  po nejakej prírodnej katastrofe 

alebo zničujúcej vojne; 
  historický fi lm – námety čerpá z minulosti, ale nie vždy je príbeh postavený na skutočných 

dejinných udalostiach;
  dobrodružný fi lm – hlavný hrdina prežíva dobrodružstvá v exotickom prostredí; 
  western – siaha po témach z amerického divokého západu v časoch jeho osídľovania, je postavený 

na boji dobra so zlom. 
Špeciálnym typom je dokumentárny fi lm, ktorý sa snaží zachytiť dobovú skutočnosť. 
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Reklama

  Súkromné televízie sú fi nančne závislé od reklamy, a preto sa snažia mať čo najvyššiu sledovanosť, 
ktorá im zaručí záujem fi riem o umiestnenie reklamy práve v ich televízii. 
  Inzerenti chcú mať reklamu na svoj výrobok alebo službu uvedenú v správnom čase: tým najžiada-

nejším a zároveň najdrahším časom je prime-time – zvyčajne čas od 19.00 do 22.00. 
  Inzerenti sa rozhodujú aj podľa typu programu, a tak pri sledovaní programov pre deti môžeme 

často vidieť reklamu na hračky alebo sladkosti. 
  Reklama sa vyskytuje aj vo fi lme. Väčšinou ide o tzv. umiestnenie produktu, keď sa v zábere objaví 

výrobok určitej značky, napr. auto, nápoj, hodinky, letecká spoločnosť atď. 

Ako mi pomáha

Televízia i fi lm nám môžu pomôcť rozšíriť poznatky o svete a dianí v ňom, môžu nám ponúknuť 
estetický zážitok i pobavenie, prinútiť nás k zamysleniu sa nad hodnotami atď. 

Na čo si dávať pozor

  Stereotypné zobrazovanie – postavy sú vo fi lmoch často prezentované spôsobom, ktorý upevňuje 
zjednodušené ľudské predstavy o rozličných skupinách ľudí, napr. úspešní podnikatelia sú väčšinou 
muži, príslušníci národnostných menšín robia problémy, správny muž strieda partnerky, žena je 
krásna, len ak vyzerá ako modelka. Takéto zobrazenie môže v divákoch formovať nesprávne postoje 
a hodnoty.
  Násilie je často zobrazované bez skutočných následkov a nezriedka zostáva nepotrestané.
  Akčné fi lmy zobrazujú násilie ako účinný spôsob riešenia konfl iktov. V skutočnom živote však 

násilie plodí len ďalšie násilie.
  Dôležitosť udalostí a tém nezávisí od toho, že boli zobrazené v spravodajstve, ale od ich skutočnej 

hodnoty a významnosti pre človeka i spoločnosť.
  Ako pri iných médiách, tak aj pri televízii a fi lme je dôležité vedieť si vybrať program či fi lmové 

dielo, ktoré nás dokáže obohatiť, inšpirovať k dobrým veciam i zabaviť bez rizika, že sa staneme 
necitliví k utrpeniu alebo neúctiví k druhým. Pomôcť nám v tom môže aj jednotný systém označovania 
audiovizuálnych diel, na základe ktorého dokáže divák zistiť, pre akú vekovú kategóriu by napr. 
televízny program mal byť vhodný. 
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Vedel/-a si, že...
... slovo internet nie je všeobecným podstatným menom, ale skratkou zloženou zo 
slov interconnected networks (prepojené siete)?
... internet sa vyvinul z armádnej počítačovej siete Arpanet, ktorú spustilo ministerstvo 
obrany USA v roku 1969?
... skratka IP označuje unikátne číslo (Internet Protocol), ktoré má každý počítač pripo-
jený k internetu?
... Web 2.0 sa „narodil“ v roku 2004?

6. Digitálne médiá
Kniha, noviny, rozhlas, televízia, internet... Takto postupne sa 
objavovali a rozvíjali jednotlivé médiá. Ľudia boli vždy očarení 
najnovším vynálezom, ktorý rozširoval možnosti získavania 
informácií, komunikácie a zábavy. Nikto z nás nedokáže 
predpovedať, čo nahradí internet. A či je vôbec možné objaviť 
dokonalejšie médium.

Internet získal obrovský vplyv a popularitu práve vďaka tomu, 
že v sebe spája možnosti všetkých svojich „mediálnych predkov“. 
Na internete môžete listovať v knihách a on-line časopisoch, 
počúvať hudbu, sledovať svoje obľúbené seriály či zabávať sa na videách svojich priateľov zavese-
ných na YouTube, ale aj komunikovať so svojimi známymi prostredníctvom mailu, četu či sociál-
nych sietí. Čo z toho poznajú a využívajú vaši rodičia? Navyše, všetky tieto možnosti môžeme využívať 
naraz a vďaka jedinému zariadeniu – počítaču alebo jeho mladším súrodencom notebooku, smartfónu 
či tabletu.

Obrovskou výhodou oproti prvej generácii internetu (tzv. Web 1.0) je možnosť obsah nielen prijímať, 
ale aj vytvárať (Web 2.0). Dnes je úplne bežné, že takmer každý používateľ internetu má nielen svoj 
mail, ale aj blog, či dokonca vlastnú internetovú stránku, konto na facebooku či YouTube. Ľudia na 
opačnom konci zemegule tak môžu vedieť, čo práve robíte, na čo myslíte alebo kam sa chystáte. 

Tieto široké možnosti však obsahujú aj vážne riziká. Ak podľahneme lákavému pokušeniu byť neustále 
„in“, môžu sa z nás stať „internetoví závisláci“. Nečudo, že popri klasických závislostiach od alkoholu 
či drog musia špecializovaní lekári a psychológovia čoraz častejšie riešiť aj závislosť od internetu. Pri 
získavaní informácií sa nemôžeme spoliehať na to, že všetko, čo nájdeme na internete, je pravdivé 
a spoľahlivé. Inak musíme pristupovať k informáciám, ktoré nájdeme na portáli ministerstva školstva, 
a inak k tomu, čo zverejní nejaký neznámy bloger. Aj tu platí stará múdrosť „dvakrát meraj a raz rež“. 
Podobne obozretne treba pristupovať k informáciám, ktoré zverejňujeme sami o sebe. Čo ak sa môj 
status na facebooku, že odchádzam s celou rodinou na dovolenku do Chorvátska, nedostane len 
k mojim priateľom, ale aj k miestnemu gangu vykrádačov bytov?

Každý z nás musí dávať pozor, aby internet bol sieťou, vďaka ktorej chytíme množstvo potrebných 
a zaujímavých informácií a nie sieťou, do ktorej sa nedobrovoľne chytíme my sami.
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Vyhľadávanie informácií

6.1 Informačný boom

A1 Prečítaj si nasledujúci text z internetovej encyklopédie a posúď pravdivosť údajov (využi svoje 
vedomosti z geografi e).

A2  Pracujte v skupinách. Vytvorte odborný článok na tému, ktorá vás zaujíma. 
Zistite, či by ste ho mohli umiestniť na Wikipédii. 

A3  O Wikipédii zisti:
   prečo sa tiež nazýva otvorená encyklopédia,
   kto je jej majiteľom,
   kto sú autori textov (kto sa môže stať autorom textov),
   kto kontroluje informácie zverejnené na jej stránkach.

A4  Prečo sa nemôžeš úplne spoľahnúť na informácie publikované na Wikipédii? 

B1  Diskutuj so spolužiakmi o tom, odkiaľ a ako získavate 
informácie pri príprave školských referátov a projektov. 

B2  Pracujte v skupine. Vymenujte čo najviac zdrojov, 
z ktorých získavate informácie. Vymenujte charakteristické 
znaky týchto zdrojov a opíšte čím sa odlišujú. 
Porovnajte svoje zdroje.

B3  Očísluj podľa dôležitosti zdrojové médiá, kde nájdeš dôveryhodné informácie, pričom jednotka 
je najdôležitejšia. 

 sci-fi  fi lm

dokumentárny 
fi lm Wikipédia encyklopédiee

učebnice

sociálne siete
odborné 
časopisy ál

www.referaty.sk

Slovensko, dlhý tvar Slovenské kniežatstvo, je malý štát v západnej Európe. 
Základom jeho hospodárstva je bankovníctvo, keďže krajina je bankovým rajom 
a cestovný ruch založený na slávnom kasíne, ktoré sa nachádza v hlavnom meste 
Bratislava.
Svoj domov tu majú mnohé významné svetové celebrity. Iba sedmina obyvateľstva 
sú rodení Slováci. ko

lá
ž:

 a
ut

or
i
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Dôveruj, ale preveruj

6.2 Komunikujem, teda som

(Kedy) Je internet vždy dôveryhodným 
zdrojom informácií? 

B4  Doplň ďalšie dôveryhodné a nedôveryhodné zdroje, ktoré poznáš. V čom spočíva ich dôveryhod-
nosť a nedôveryhodnosť? Pracuj v skupine a na preložený hárok papiera napíš pozitíva a negatíva 
daných zdrojov. Porovnaj výsledky. 

B5  Prečítaj si, kedy môžeš informáciám z internetu dôverovať. 

B6  Urob prehľad internetových stránok, ktoré môžeš používať 
pri príprave na vyučovanie. Svoje zistenia prezentuj 
pred triedou.

Informáciám z internetu môžeš 
dôverovať vtedy, keď sú na 
stránkach inštitúcií, ako napr. 
školy, výskumné ústavy, odborné 
časopisy, rešpektované médiá.

Jedným z najväčších objavov 
20. storočia je nepochybne internet. 
O to, aby sa dostal ku každému, 
sa postaral Sir Timothy Berners-
-Lee, ktorý je autorom vynálezu 
World Wide Web. Medzi jeho 
hlavné zásluhy patrí implementácia 
prvej úspešnej komunikácie medzi 
serverom a http klientom prostred-
níctvom internetu. K tomuto zlo-
movému momentu v dejinách došlo 
25. decembra 1990 v laboratóriu 
švajčiarskeho CERNu. Autor webu, 
rodák z Londýna, sa narodil 8. júna 
1955. V roku 2001 ho kráľovná 
Alžbeta II. pasovala za rytiera. 
V máji 2010 navštívil aj Bratislavu.

C1 Pracujte v skupine. 
Navrhnite, ako overiť 
informácie z internetu. 
Svoje odporúčania 
prezentujte pred 
triedou.

A1  Nájdi vo výkladovom slovníku význam 
slova komunikácia. 

2.
1.
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3.

4.

5.

6.

7.

rýchla
nudná

dôležitá

pomalá zaujímavá

pestrá

lacná

stresujúca

neprirodzená

moderná

bohatšia zbytočná

zastaraná prekonaná

cool

jednotvárnadrahá

prirodzená

A2  Priraď k obrázkom 1 – 7 slová, ktoré vystihujú jednotlivé formy komunikácie.
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A3  Prezri si obrázky 1 až 7. Všímaj si, ako sa postavy na obrázkoch dorozumievajú. Čo ti môže 
pomôcť pri tom, aby si dokázal/-a odhadnúť vzťahy medzi komunikujúcimi? Diskutuj o tom 
so spolužiakmi. 

Neverbálna kominukácia 
Ľudia sa medzi sebou nedorozumievajú iba slovami. Dôležité sú aj gestá, 
mimika (napr. úsmev, prižmúrenie očí) či postoj. Niekedy postačí pohľad 
na tvár človeka, aby si vedel/-a, či je nahnevaný, smutný, veselý. 
Ak niekto prikývne hlavou na tvoju prosbu, vieš, že ti vyhovie. Na to, aby sme 
si rozumeli, nepotrebujeme vždy slová. Neverbálna komunikácia je dorozumie-
vanie sa pomocou gest, orientácie tela, mimických prejavov, dotykov. Dôležité 
je však tiež to, aby naše neverbálne prejavy nepopierali to, čo hovoríme. Vieš 
si predstaviť, ako úprimne by vyznelo tvoje blahoželanie ku kamarátovým 
narodeninám, ak by si sa pri tom mračil/-a?

Osobná komunikácia znamená, že vieš, s kým sa 
rozprávaš, máš o tom človeku nejaké informácie a to, 
čo mu hovoríš, nie je spravidla určené iným osobám.
Masová komunikácia – tak teraz ťa už počúva 
„masa“ ľudí; ten, kto je účastníkom masovej komuniká-
cie, hovorí smerom k verejnosti, k veľkému počtu ľudí, 
ktorí sa vzájomne nepoznajú; obsahom takejto komu-
nikácie sú veci verejné, teda také, ktoré sú dôležité pre 
väčšie množstvo ľudí; aby si naraz mohol/-a osloviť veľa 
ľudí, potrebuješ na to zväčša nejaké médium.
Bezprostredná (priama) komunikácia je spôsob 
dorozumievania sa „tvárou v tvár – face to face“; to 
znamená, že človek, s ktorým sa rozprávaš, je v tvojej 
blízkosti, môžeš sa ho dotknúť, nie je medzi vami 
žiadna prekážka.
Sprostredkovaná (nepriama) komunikácia – 
ak sa chceš v takomto prípade dohovoriť, potrebuješ 
na to nejaký technický prostriedok, napr. mobil alebo 
počítač (skype, čet, e-mail).

A4  Ako sa ľudia na obrázkoch dorozumievajú? Aké sú výhody a nevýhody zobrazených spôsobov 
dorozumievania? 

A5  Pracujte v skupine. Zistite, s kým najčastejšie komunikujete a aké formy komunikácie si vyberáte. 
Zistenia prezentujte pred triedou. 

A6  Diskutuj so svojimi spolužiakmi o rozličných formách komunikácie a o ich výhodách 
a nevýhodách. 

A7  Pokús sa obrázky 1 – 7 priradiť k jednotlivým formám komunikácie. Jeden obrázok môžeš 
priradiť aj viackrát. Diskutuj so spolužiakmi o riešení úlohy.  

osobná komunikácia: obr. č.

masová komunikácia: obr. č. 

bezprostredná (priama) komunikácia: obr. č.  

sprostredkovaná (nepriama) komunikácia: obr. č. 

A8 Priraď kľúčové slová a slovné spojenia 
k rozličným formám komunikácie. 
To isté slovo, slovné spojenie môžeš 
použiť aj viackrát. Nezabudni svoje 
riešenie zdôvodniť spolužiakom.

tvárou v tvár (face to face)
technický prostriedok
skupina vzájomne sa nepoznajúcich príjemcov
výmena informácií
osobný kontakt
odosielateľ
médium
dodržiavanie zákona
príjemca
dostupnosť viacerým príjemcom súčasne
dodržiavanie etických zásad
anonymita
závislosť
riziko osamelosti
väčšia otvorenosť a uvoľnenosť pri komunikácii
obmedzená neverbálna komunikácia
fi nančná záťaž
zábava
strata času
efektívne využívanie času
komunikácia na diaľku (bezvýznamnosť 
priestoru)
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Čo sa ti práve preháňa hlavou?

Čo práve teraz robíš?

Na chvíľu sme na čete, na sieti 
a v elektronickej pošte
B1 Predstav si, že si sa práve teraz prihlásil/-a na sociálnu 

sieť. Napíš odkaz, reakciu na výzvu po prihlásení sa. 

B2  Napíš dôvody, prečo na výzvy na sociálnych sieťach reaguješ/nereaguješ.

Mysli skôr, ako zverejníš niečo veľmi osobné.

Vieš vždy, s kým četuješ?

B3  Napíš, ako by si na čete zareagoval/-a na četujúceho 
iXyho. 

 iXy: kto pokecá???? kecám o vsetkom☺☺

Primitívne signály (napr. zvuky, dymové 
signály) používali pravekí ľudia na odo-
vzdávanie si jednoduchých informácií, 
ktoré im pomáhali prežiť. Praveký člo-
vek upozorňoval svojich súkmeňovcov 
na hroziace nebezpečenstvo, zvolával 
ich k jedlu. Až objavením písma začala 
komunikácia medzi ľuďmi plniť aj iné 
úlohy ako len tie, ktoré pomáhali ľuďom 
prežiť.

6.3 Ako nás zábava zabáva a ako nám hrozí

1. 2. 3.

5. 6.

7.

8.

4.
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10.

12. 13.

Nezabudni! To, čo je zverejnené na internete, nie 
je tvojím vlastníctvom. Preto je nutné, aby si vždy 
uviedol internetovú adresu, z ktorej si si stiahol 
fotografi e, videá, texty alebo akýkoľvek iný materiál!

A1  Pracujte v skupinách. Napíšte pravidlá hier na obrázkoch 1 a 13. Na získanie informácií môžete 
použiť aj internet. 

A2 Diskutuj so spolužiakmi o obrázkoch. Čo majú všetky obrázky spoločné? Aké sú rozdiely 
medzi nimi? 

A3 Vytvor si mapu slov a slovných spojení. Zapisuj si tie, ktoré vystihujú to, čo je zobrazené na 
obrázkoch. Čiarou pospájaj slová a slovné spojenia, medzi ktorými je významová súvislosť. 

radosť

smiech

počítačová hra

deti hra

súťaživosť

PRÍKLAD

w
w

w
.p

ho
to

s.c
om

9. 11.
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Počítačové hry

A4 Ktoré z nasledujúcich slov významovo najviac súvisí s tými, ktoré si doplnil/-a do svojej mapy?

priateľstvo   vzdelávanie sa     pohyb   osamelosť   pohodlnosť     zábava        

        ľahostajnosť    nuda    uvažovanie     rozvoj    napätie   únik     záujem

A5  K slovám z úlohy A4 dopíš tie, ktoré si použil/-a v mape slov vytvorenej v úlohe A3. 
Medzi slovami, ktoré doplníš, musíš vedieť nájsť významovú súvislosť. Jedno slovo môžeš použiť 
aj viackrát. Potom spoj každú skupinu slov a slovných spojení s vhodným obrázkom.

PRIATEĽSTVO – deti, radosť, smiech... obr. č. 7, 13
ZÁBAVA  – radosť, súťaživosť...  obr. č. 2, 6

B1  Rozdeľte sa v triede do skupín tak, aby každá skupina pracovala 
s iným obrázkom. Úlohou každej skupiny je vymyslieť príbeh 
na motív obrázka. Využite slová a slovné spojenia z úloh 
A3 – A5. 

Uvedom si riziká toho, čo chceš 
práve urobiť. Je to dôležitý 
krok k tomu, aby si nerobil zlé 
rozhodnutia. Rozhoduj o svo-
jom voľnom čase tak, aby si sa 
naozaj zabavil a oddýchol si, 
a nie aby si ublížil. 

C1  Pracujte v skupine. Uveďte 3 pozitíva 
a 3 negatíva počítačových hier. 
Výsledky porovnajte. 

C2 Vyhľadaj na internete 5 logických 
počítačových hier. Zisti ich zameranie 
a rozhodni, komu sú určené. 
Svoje riešenie zdôvodni spolužiakom. 

C3 Spomeň si, čo je to žáner. Zisti, aké 
žánre počítačových hier existujú a zapíš 
si, čím sú charakteristické.

 
C4 Pracujte v skupine. 

Napíšte, aké vlastnosti by mala 
mať dobrá počítačová hra.

C5 Vyber si niektorú počítačovú hru. 
Priprav text na obal tejto hry, ktorá 
sa bude predávať v podobe CD. 
Stručne opíš obsah hry a uveď, pre 
koho je vhodná. 

C6  Priprav grafi cký návrh obalu 
počítačovej hry.

Počítačová hra – hra, ktorú hráme cez počítač 
pomocou ovládania napr. myši, klávesnice, joysticku; 
hráč sa zväčša stotožňuje s nejakou postavou; môžeme 
rozhodovať o jej osude; hra môže vyžadovať aj splne-
nie nejakej úlohy alebo simuluje boje, či preteky; hra 
sa môže odohrávať v rôznych virtuálnych prostrediach, 
ktoré pripomínajú napr. Zem, vesmír alebo ide o vy-
myslenú krajinu; hráč môže rozhodovať napríklad aj 
o prostredí hry a meniť ho, ako aj o predmetoch 
a postavách, ktoré sú súčasťou hry.
On-line hra – hra, ktorú prostredníctvom počítača 
môžu hrať v rovnakom čase viacerí hráči; každý hráč 
zväčša ovláda inú postavu; hráč musí reagovať na 
správanie sa iného hráča, resp. na správanie sa postavy, 
ktorú ovláda; hráči sa môžu, ale aj nemusia poznať; 
zväčša sú od seba fyzicky vzdialení, t. j. hru nehrajú 
v rovnakej miestnosti.
Level – úroveň hry; s postupom na vyšší level sa 
zvyčajne mení prostredie, v ktorom sa hráč pohybuje 
a náročnosť samotnej hry; postup do vyššieho levelu 
je možný, len ak hráč úspešne absolvuje nižší level.
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Počítačové hry – sú bez rizika?

D1  Na škatuľkách od cigariet býva pravdivé upozornenie 
FAJČENIE ŠKODÍ ZDRAVIU. 
Aké upozornenie by malo byť na obaloch počítačových hier?

D2 Čo znamenajú symboly, ktoré pre označenie počítačových 
hier používa organizácia ESRB? 
Na strane 113 si skontroluj, či si anglickému textu 
porozumel/-a.

THE ENTERTAINMENT 
SOFTWARE a RATING BOARD 
(ESRB) a PAN EUROPEAN 
GAME INDICATOR (PEGI) 
sú organizácie, ktoré hodnotia 
obsahy počítačových hier. 
Grafi ckými symbolmi upozorňujú 
na nebezpečenstvo konkrétnej 
počítačovej hry. Organizácie 
odporúčajú aj minimálnu vekovú 
hranicu, t. j. od akého veku je 
vhodné hrať konkrétnu počíta-
čovú hru. Vyhľadajte ofi ciálne 
stránky týchto organizácií a zistite 
o nich ďalšie informácie.

EARLY CHILDHOOD
Titles rated EC (Early Childhood) have content 
that may be suitable for ages 3 and older. Contains 
no material that parents would fi nd inappropriate.

EVERYONE
Titles rated E (Everyone) have content that may be suitable for ages 6 and 
older. Titles in this category may contain minimal cartoon, fantasy or mild 
violence and/or infrequent use of mild language.

EVERYONE 10+
Titles rated E10+ (Everyone 10 and older) have content that may be suitable 
for ages 10 and older. Titles in this category may contain more cartoon, 
fantasy or mild violence, mild language and/or minimal suggestive themes.

TEEN
Titles rated T (Teen) have content that may be suitable for ages 13 and older. 
Titles in this category may contain violence, suggestive themes, crude humor, 
minimal blood, simulated gambling, and/or infrequent use of strong language.

MATURE
Titles rated M (Mature) have content that may be suitable for persons ages 17 
and older. Titles in this category may contain intense violence, blood and gore, 
sexual content and/or strong language.

ADULTS ONLY
Titles rated AO (Adults Only) have content that should only be played by 
persons 18 years and older. Titles in this category may include prolonged 
scenes of intense violence and/or graphic sexual content and nudity.

http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.jsp#rating_symbols

D3  K počítačovým hrám, ktoré si vyhľadal/-a v úlohe C2, priraď symboly, ktoré pri hodnotení 
používa organizácia ESRB. Vieš svoje rozhodnutie obhájiť pred spolužiakmi? 
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Moja dobrá hra

Aj počítačová hra vie byť agresívna a útočná. 
Prečo sa dobrovoľne vystavovať útokom 
a násiliu? 

E1  Vymysli vlastný námet na počítačovú hru buď pre mladšieho súrodenca, 
alebo pre svojich vrstovníkov. Rozhodni, aké bude jej zameranie. 
Musí však splniť túto podmienku: jej užívateľ by sa z nej mal poučiť. 

E2  Ku svojej hre priraď hodnotiace symboly používané organizáciami 
ESRB a PEGI. Symboly a ich významy nájdeš v prílohe učebnice 
na stranách 113 a 114. 

E3  Námety prezentujte pred triedou a tajným 
hlasovaním rozhodnite o najlepšom námete.

ZAUJÍMA ŤA, ako ti počítačová hra môže škodiť? 
Prečítaj si v prílohe na strane 114 text o nebezpečenstve 
počítačových hier. Prečo sú informácie v tomto texte 
dôležité?

Spacewar je prvá naozajstná počítačová hra. 
V roku 1961 ju vytvoril Steve Russel. Nebola 
určená na predaj. Vytvorili ju, aby čo najprí-
ťažlivejším spôsobom ukázali možnosti PDP-1, 
počítača, ktorý vyrobila fi rma Digital Equip-
ment Corporation. Bol to prvý počítač, ktorý 
bol ovládaný pomocou klávesnice a ktorý 
mal štandardne vybavený grafi cký displej. 
V tejto hre hráči museli ovládať dve rakety 
tak, aby s nimi nenarazili do slnka. To bolo 
uprostred kruhovej hracej plochy. Po náraze 
totiž nasledoval výbuch. Hráči mohli z rakiet 
vypúšťať torpéda, ktoré explodovali hneď, 
ako sa dostali do blízkosti iného predmetu, 
napríklad torpéda z druhej rakety. Keďže 
rakety mali obmedzené množstvo paliva, hra 
bola časovo limitovaná.

6.4 Slušné správanie je stále „in“. 
Aj na internete

A1  Kde a v akých situáciách sa stretávaš s uvedenými výrazmi/výrokmi? 

plagiátorstvo    free download
    krádež    anonymita
  Nečítaj tú knihu, na nete je obsah.
   To sa dá stiahnuť.  et iketa
 hoax   To je len sranda.
  happy slapping     cyber bullying
     stalking   spam
  e t i k a    Na to mi nikto nepríde.
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Stiahnuť, nestiahnuť, stiahnuť, nestiahnuť...

Plagiátorstvo

Rolová hra

A2  Vysvetli a nájdi na internete a v dostupných slovníkoch význam neznámych výrazov 
z úlohy A1. 

A3  Aký je rozdiel medzi etikou a etiketou? Pomôž si Slovníkom cudzích slov alebo Krátkym 
slovníkom slovenského jazyka. Ako by si nazval/-a etiketu platnú pre internet? 
Diskutuj so svojimi spolužiakmi/spolužiačkami, prečo a či je potrebné, aby existovali pravidlá 
na prácu s internetom. 

B1  Ako súvisí plagiátorstvo s výrokmi, s ktorými si pracoval/-a v úlohách  A1, A2, A3? 
Uveď vhodné synonymá k slovu plagiátor.

B2  Aké poučenie plynie z priradených synoným?

B3  Aké činnosti môžeme nazvať plagiátorstvom? 
Diskutujte o tom, či a kde ste sa s ním stretli.

Neexistuje spôsob, ako vystopovať 
preposielané mailové správy. Ak vám teda 
niekto tvrdí, že každým preposlaným 
mailom prispejete na dobrú vec 
napr. jedným centom, tak vás klame.

C1  Vo dvojiciach si rozdeľte úlohy. Jeden z vás bude syn/dcéra, druhý 
mama/otec. Rodič sa snaží vysvetliť dieťaťu, prečo je plagiátorstvo ne-
správne. Syn alebo dcéra sa snaží nájsť protiargumenty.  

 Rodič: Je to obyčajné klamstvo. Výsledok cudzej práce vydávaš za svoj. 
Podporuje to lenivosť. Niekoho iného oberáš o možné uznanie a pochvalu. 

 Dieťa: Požičať si pár riadkov je v poriadku. Všetci to robia a nikto nemal 
pre to problém. Načo robiť niečo, čo už urobil niekto iný? 

D1  Pre každú nasledujúcu situáciu a s ňou súvisiaci výrok vymysli svoju reakciu, ktorou vyjadríš 
súhlas alebo nesúhlas s takým konaním. Svoj postoj zdôvodni.

 Najnovší fi lm      „To sa dá stiahnuť.“
 Povinné čítanie     „Nečítaj tú knihu, na nete je obsah.“
 Použitie cudzieho referátu z internetu   „Na to mi nikto nepríde.“

D2 Urob medzi svojimi známymi malý prieskum (oslov aspoň 10 ľudí) a skús zistiť, aký názor 
majú na: sťahovanie hier a fi lmov z internetu, webové stránky ponúkajúce hotové referáty. 
Svoje výsledky spracuj do grafi ckej podoby a napíš o tom krátku správu určenú do školských 
novín. Výsledky prezentuj pred triedou.
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Keď internet nie je tvojím priateľom

E1  Vyhľadaj na internete stránku www.zodpovedne.sk a zoznám sa s jej obsahom. 

E2  Komu je stránka určená? Stručne vyjadri obsah a cieľ webovej stránky. Napíš správu 
o tejto stránke do školských novín. 

E3  Nájdi na hlavnej stránke heslo šikanovanie. Vysvetli jeho význam. 
Pomôže ti aj elektronická alebo tlačená verzia Krátkeho slovníka slovenského jazyka. 

E4  Diskutujte v triede o nasledujúcich otázkach. Tam, kde je to možné, podpor svoj názor 
vhodnými argumentmi. 

   Čo je to šikanovanie? 
   Čo všetko je považované za prejav šikanovania? 
   Kde všade sa môžeš stretnúť so šikanovaním? 
   Ako sa môžeme brániť proti šikanovaniu? 
   Ako môže byť potrestaný ten, kto šikanuje?
   Čo by si mal urobiť, ak sa dozvieš, že niekto je obeťou šikanovania? Na koho sa môžeš obrátiť?
   Poznáš niekoho, kto sa stal obeťou šikanovania?  
   Majú sa deti rozprávať o šikanovaní s dospelými? 

F1 Na stránke www.zodpovedne.sk nájdi videoklip 
o šikanovaní. 
Úvodná snímka vyzerá takto:

Pozrite si ho v triede.

F2  Zisti význam slova kybernetika. 
Uvažuj o tom, čo je to kyberšikana. 

Kyberšikana alebo aj elektronické šikanovanie 
Ak niekto úmyselne a opakovane škodí druhému 
človeku a využíva pri tom počítač, mobilný telefón 
alebo iné elektronické zariadenie, ide o elektronické 
šikanovanie.
AKO? – Môže sa tak najčastejšie diať prostredníctvom 
internetu alebo mobilného telefónu.
ČO? – urážajúce, ponižujúce, výhražné SMS správy
 – obscénne (neslušné), upravované fotografi e alebo 
 videá so zámerom niekoho ponížiť 
 – urážky, vyhrážanie sa v četových miestnostiach
 – maily a SMS správy, v ktorých sú klamlivé 
 informácie o nejakej osobe, zneužitie identity 
 používateľa internetu

F3 Pracujte v skupinách. 
Nájdite vo videoklipe formy 
a prejavy elektronického šikanovania 
a vypíšte ich. Svoje odpovede 
prezentujte pred triedou.

Prepojením minimálne dvoch počítačov vzniká sieť – 
internet je systém pozostávajúci z tisícok menších 
sietí. Svetová internetová sieť môže prestať fungovať 
len vtedy, keď sa z nej odpoja všetky počítače.
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CHAT [čet]

6.5  Nie je všetko zlato, čo sa blyští

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. 
Ako sa dá na internete dodržiavať toto zlaté pravidlo?

Nie elektronickému šikanovaniu!

Pracujte v skupinách. 

G1  Pripravte slogan a plagát celoslovenskej kampane. Jej cieľom je upozorniť na riziko 
šikanovania prostredníctvom internetu. 

G2  Nájdite na internete príbehy obetí kyberšikany. Pripravte podľa nich tematickú stranu 
školského časopisu zameranú na elektronické šikanovanie. 

G3  Navrhnite akési „internetové desatoro“ – desať pravidiel etického správania sa 
na internete. 

G4  Navrhnite webovú stránku, ktorej cieľom je prevencia a riešenie kyberšikany. 
Zvážte, komu bude stránka určená a navrhnite, ako budete stránku propagovať.

A1  Výrok v názve kapitoly zaraďujeme medzi
  a) pranostiky,
 b) hádanky,
 c) porekadlá,
 d) príslovia.

A2 Vysvetli výrok vlastnými slovami. 

A3 Ako môže výrok súvisieť s používaním 
internetu?

B1 Diskutujte 
v triede, prečo 
ľudia četujú.
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B2  Prečítaj si nasledujúce ukážky 
z četovacej miestnosti. 

B3  Skús si predstaviť ľudí, ktorí sa prihlásili na čet v ukážke. Opíš ich, kto sú, ako vyzerajú, prečo 
a kde sa pripojili na internet. Svoje odpovede porovnaj so spolužiakmi. Zhodli ste sa v niečom? 

B4 Komu z piatich četujúcich by si odpovedal/-a? Komu určite nie? Prečo?

B5 Celá trieda sa prihláste do četovacej miestnosti pod prezývkami, ktoré ste doteraz nepoužívali. 
Rozhodni sa, či budeš vystupovať sám/sama za seba, alebo zmeníš svoju identitu. Zvoľ si dôvod, 
prečo četuješ. 

 Četujte 10 minút.
 Po skončení četovania spoločne hádajte a uvažujte o tom, kto vystupoval pod ktorou prezývkou, 

kto vystupoval sám za seba a kto sa vydával za inú osobu. Aké dôvody na četovanie si jednotliví 
četujúci zvolili? Údaje zapíš do tabuľky.

Skutočné meno Nick  Dôvod a účel Prekážalo ti niečo v jeho/jej príspevkoch?

    četovania

Svoje riešenia si navzájom porovnajte. Diskutujte o správnosti alebo nesprávnosti vašich riešení. 
Ako si sa cítil/-a v role četujúceho ty? 
Sformulujte spoločne výzvu pre četujúcich, ktorá ich má upozorniť na nebezpečenstvo plynúce 
z možnosti vytvorenia falošných identít v četovacích miestnostiach.
Myslíš si, že by mal byť prijatý zákon, ktorý by prikazoval, aby takáto výzva bola povinne zverejnená 
v každej četovacej miestnosti? Prečo?

Zatajovaný kamarát

C1  Vyhľadajte v obrazovej prílohe na strane 116 učebnice komiks Zatajovaný kamarát z webovej 
stránky www.ovce.sk, alebo si pozrite videoklip rovnomennej rozprávky na http://www.ovce.sk/
rozpravky_youtube.phtml?lang=sk&pg=zatajovany_kamarat . 

saigi32: cMuQ :D

cavoovka66 : dobri den mam vas velmo rad a som prijemne poteseni ze som nasiel
vas nick tak zatial sa majte:D luuuubim vas tak zatial aHoj :D :D :D cmuď

veve: ouuu yeaaahh babeeeeeeeeee :)))))) a ta kapustaaa cokoladova ... milujem ho :))

kikxo: ahojky je tu nejaká kocicka na pokec a mozno aj na nieco viac?

DIDI: ja idem kuknut smrtonosnu pascu 2 intelektualne narocny fi lm
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Má internet riziká?

D1  Čo je podľa teba pri práci s internetom dôvodom na obavy? Zoraď nasledujúce javy do rebríčka 
(začni najzávažnejším ohrozením), prípadne pridaj ďalšie:

   nadmerné používanie internetu, závislosť od internetu, 
   strata kontaktu s okolím, reálnymi kamarátmi,
   poškodenie zraku,
   zastrašovanie, ponižovanie, zosmiešňovanie, nadávanie, 
   zneužívanie osobných údajov (mena, adresy, čísla telefónu, ktoré napíšeš napr. do svojho profi -

lu niekde na internete), 
   prístup cudzích osôb k súkromným obsahom (napr. e-mailom) a monitorovanie správania sa 

na internete (napr. ktoré internetové stránky používateľ navštevuje),
   šírenie dezinformácií (napr. falošné varovania, fámy, podvodné e-maily, žartovné správy a pod.),
   nadväzovanie dôverných vzťahov s cieľom sexuálneho zneužitia, zvádzanie,
   uverejňovanie ponižujúcich a urážajúcich fotografi í na internete, narúšanie osobnej integrity 

(napr. kradnutie elektronických prístupových hesiel, čísel bankových účtov a pod.). 

D2 Ktorému z týchto javov zodpovedá hlavná myšlienka komiksu Netancuj s vlkom (je v prílohe 
učebnice na s. 118)? 

D3 Ako sa dá podobným problémom z úlohy D1 predchádzať? Diskutujte v skupinách o uvedených 
návrhoch a pridajte päť ďalších riešení. 

   Zdôveriť sa niekomu s takýmto problémom – rodičom, učiteľom, spolužiakom, zavolať 
na linku dôvery...

   Zásadne ignorovať výzvy a návrhy, ktoré vám nie sú príjemné... 
   Neodpovedať na e-maily od neznámych osôb.
   Nainštalovať do počítača fi ltrovací program. 

Služby na internete

Internet nevyužívajú len 
používatelia, ktorí neja-
ké informácie hľadajú, 
ale aj tí, ktorí ponúkajú 
informácie o sebe. Jedna 
podoba takejto činnosti 
je reklama. Jednotlivci 
alebo fi rmy sa snažia 
dostať do pozornosti 
možným zákazníkom 
a využívajú to, čo im 
internet ponúka. Naj-
častejšou formou je tzv. 
banerová reklama 
a pop-up okná.

E1  Vysvetli význam výrazov banerová reklama 
a pop-up okná. Použi internet. 

E2  Aké sú výhody a nevýhody služieb ponú-
kaných cez internet (napr. nakupovania)? 

E3  V prílohe učebnice si na strane 120 prečítajte 
blog s názvom Nebuďte hlúpym užívateľom internetu. 
Čo sa autorovi vlastne stalo?

E4  Nájdi defi níciu pojmov spyware, phishing a vysvetli, ako súvisia 
s obsahom prečítaného blogu. 

C2  Prerozprávaj príbeh z pozície baču, ovečky – obete, vlka, inej ovce zo salaša. 

C3  Ako súvisí príspevok Kikxa z úlohy B2 s komiksom Zatajovaný kamarát?
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Aj na internete platí, že nie je všetko zlato, čo sa blyští.

6.6 www Kreativita

A1  Vyhľadaj na internete 2 stránky, ktoré 
ponúkajú služby zamerané na vytváranie 
webov. Porovnaj podmienky, ktoré musíš 
splniť, ak chceš využiť služby týchto stránok. 

A2 Diskutujte v skupine a napíšte, aké údaje 
musíte uviesť, ak si chcete vytvoriť vlastnú 
webovú stránku.

A3 V skupine urobte zoznam odporúčaní 
pre záujemcov o webovú stránku. 
Svoj zoznam prezentujte pred triedou.

E5  Pracujte v skupinách a vytvorte plagát s názvom: 
NEBUĎTE HLÚPYM UŽÍVATEĽOM INTERNETU. 
Inšpirovať sa môžete aj informačnými letákmi (Osobné údaje, Šikanovanie, Závislosti, Mobily) 
z webovej stránky zodpovedne.sk, ktoré sú v obrazovej prílohe na stranách 120 – 124.

Internetová stránka ako sebaprezentácia

B1  Diskutuj so spolužiakmi o tom, prečo si fi rmy, inštitúcie, ale aj jednotlivci vytvárajú internetové 
stránky. 

B2  Vyber si po jednej osobnosti z týchto oblastí: šport, kultúra (fi lm, divadlo, výtvarné umenie, hudba 
a pod.), politika, televízne osobnosti. Zisti, ako a či vôbec využívajú internet pri prezentovaní svojich 
aktivít a pri komunikácii so svojimi fanúšikmi. Majú napríklad svoju vlastnú internetovú stránku? 
Píšu blogy? Využívajú sociálne siete? V skupine si vymeňte svoje informácie.

B3  Rozdeľte sa do skupín. Každá skupina si vyberie jednu oblasť (napr. šport, hudba, fi lm, 
politika). Potom sa oboznámi s obsahom internetových stránok, blogov a dostupných 
profi lov na internetových sieťach známych osobností pôsobiacich vo zvolenej oblasti. 
Skupina si pripraví odpovede na tieto otázky:

 1. S kým komunikujú?
 2. Prečo využívajú internet?
 3. V čom sú ich internetové prezentácie podobné a v čom rozdielne?
 4. Čo je dôvodom rozdielov a čo je dôvodom podobnosti v týchto 

prezentáciách? 

B4 V skupine pripravte hodnotenie internetových prezentácií známych osobností. 
Navrhnite odporúčania, ako by sa niektoré internetové prezentácie dali zlepšiť.



Blog je...
Bloger je... 
Blogerom sa môže stať...
Obsahom blogov môže byť...
Obsahom blogov nemôže byť...
Za obsah blogového textu je zodpovedný...
Ak citujeme z blogového textu iného autora... uviesť internetovú adresu a...
Profi l autora tvorí...
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Blogujeme

Kreativita a internet

Nie je stránka ako stránka

C1  Napíš charakteristiku dobrej internetovej stránky. 
Priprav si zdôvodnenie.

C2  Porovnaj svoju charakteristiku s tými, ktoré vytvorili spolužiaci. 
Diskutujte o vlastnostiach dobrej internetovej stránky.

C3  Posúď internetovú stránku svojej školy (svojho mesta, obce, 
športového klubu, ktorého si členom a pod.). 
Čo by si na stránke zmenil/-a? 

C4  Porovnaj internetovú stránku z úlohy C3 so stránkami iných 
škôl (miest, obcí, športových klubov a pod.). 
Ako obstála „tvoja“ stránka v konkurencii ostatných? 

C5  Zisti, aké informácie obvykle obsahujú stránky:
a) miest a obcí,
b) stredných škôl.
Komu sú jednotlivé informácie určené, pre koho by mohli byť dôležité? 
Ktoré z nich sú dôležité pre teba?

D1 Požiadaj pani učiteľku alebo pána učiteľa o adresy blogových domén. Ak aj ty niektoré poznáš, 
odporuč ich spolužiakom. Oboznám sa s týmito internetovými stránkami. Doplň nasledujúce výpo-
vede a zapíš si ich do zošita. Ak nenájdeš na blogoch všetky potrebné informácie, pomôž si pri 
internetovom hľadaní napríklad kľúčovým slovným spojením kódex blogera.

D2 Vytvor si vlastný profi l, 
ktorý by si umiestnil na 
svojom blogu. Ako by si 
sa predstavil/-a čitateľom 
tvojich blogových textov?

E1  Vyber z nasledujúceho radu slov vhodné 
synonymum k slovu kreativita. 
Správnosť over vo vhodnom slovníku.

energickosť

fantázia

tvorivosť

strohosť

...

Vytvoriť zaujímavú internetovú 
stránku nie je jednoduché. Autor 
musí vopred vedieť, koho chce oslo-
viť, aké informácie chce ponúkať. 
Stránka musí byť prehľadná a použí-
vateľ internetu sa na nej musí ľahko 
orientovať. Zároveň však musí byť 
grafi cky príťažlivá. Internetová 
stránka je aj obrazom kreativity 
jej autora.
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E2  Nájdi v tlači alebo na internete jeden slogan a jeden titulok. Čo je pre ne typické?

E3  Pracujte v skupine a vytvorte svoj kreatívny titulok a slogan.

Ja na internete

F1  Vytvor svoju prezentáciu na internete 
(napr. blog, profi l na sociálnej sieti, internetovú 
stránku) v dvoch verziách:

   ty v súčasnosti ,
   ty v budúcnosti.

Ako môžeš byť „wwwkreatívny“ aj ty, aby si pomohol rozvoju alebo propagácii 
svojho mesta, svojej obce, školy, alebo organizácie, do ktorej patríš?

6.7 Čo už viem...

... o digitálnych médiách

  Internet je sieť sietí, teda obrovské množstvo navzájom 
prepojených počítačov. 
  Pomocou internetu sa môžeme dostať aj k iným médiám – 

k televízii, rozhlasu a tlači.  
  Internet, to zďaleka nie je iba prezeranie internetových stránok, e-mail 

či vymieňanie si súborov. Paralelný život na internete takmer kopíruje ten reálny: 
na internete komunikujeme, učíme sa, pracujeme, žijeme spoločenský život 
na sociálnych sieťach.  
  Aj vďaka internetu vznikli nové druhy podnikania, obchodov a služieb. 

Za mnohými možnosťami sa často skrývajú riziká, od ľahkej manipulácie k nákupu nepotrebných vecí 
cez nepravdivé informácie až po závislosť. Kto nie je na „nete“, nie je in, to je jasné. Jasné by malo byť 
aj to, že je potrebné poznať možnosti internetu a súčasne aj jeho riziká. 

Reklama

  Často sa k tomu, čo chceme, musíme „preklikať“ reklamou. 
  Vďaka svojej podstate a možnostiam je internet ideálnym priestorom na reklamu: osloví presne zvolenú 

cieľovú skupinu. 
  Na internete vzniklo niekoľko druhov reklamy, ale najrozšírenejšia je banerová reklama, nepríjemná 

pop-up reklama, a najmä hromadné rozposielanie zväčša komerčne zameraných a nevyžiadaných 
e-mailov, tzv. spam.

Ako mi pomáha

  Internet uľahčil prístup k informáciám a ponúka nové možnosti na vzdelávanie sa a zábavu. 
  Vďaka nemu komunikujeme rýchlejšie a lacnejšie. Internet je pre nás nielen zdrojom informácií, 

ale aj prostriedkom na sebarealizáciu, keď poskytuje možnosť vytvoriť si vlastné webové stránky 
a blogerské kontá.
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Na čo si dávať pozor

  Mnoho ľudí sa domnieva, že informácie zverejnené na internete sú vždy pravdivé a zabúdajú, že pravdi-
vosť informácie sa potvrdzuje jej overením z viacerých zdrojov, a to platí aj pre internet. 
  Aj na internete platia autorské práva: vydávať cudziu prácu za svoju (plagiátorstvo) je nielen neetické, 

ale môže byť i porušením zákona.
  Nezriedka sa internet stáva prostriedkom, ako niekomu uškodiť, niekoho ponížiť. V takomto prípade 

hovoríme o kyberšikane. 
  Prostredie internetu poskytlo nové možnosti aj na nelegálnu činnosť, a tak poznáme aj počítačovú 

kriminalitu alebo kybernetickú kriminalitu, ktorej častým cieľom je  získať osobné údaje, heslá, čísla 
bankových kariet, účtov a pod. Tak ako si  chránime svoje súkromie a rezervovane pristupujeme 
k cudzím ľuďom v bežnom živote, tak by sme to mali robiť aj na internete.  
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5 minút pravdy alebo otázky na telo

Organizujeme Festival starej reklamy

7. O reklame

A1  Odpovedz na nasledujúce otázky. 
Čo prvé ti napadne, keď sa povie reklama?

 Ktorá reklama ťa znervózňuje?
 Na ktorú svoju dobrú vlastnosť by si vymyslel/-a reklamu?
 Čo si si kúpil/-a potom, ako si to videl/-a v reklame?
 Aká hudobná melódia, veta alebo obraz z reklamy je tvoja obľúbená?
 Ktorá reklama sa ti najviac páči?
 Na čo je vlastne reklama? Prečo sa vysiela?
 V reklame na aký produkt/tovar/službu by si chcel/-a účinkovať?
 Prekáža ti, že reklama preruší fi lm/reláciu, ktorú práve sleduješ?
 Ktorá reklama ťa oklamala (ty, alebo niekto z tvojich blízkych ste si kúpili niečo pod vplyvom 

reklamy, no tovar vôbec nebol taký dobrý, ako o ňom hovorili v reklame)?

A2  Diskutujte o tom, ako reklama zasahuje do vášho života. 
Kde všade sa s ňou stretávate? 
Aké sú jej pozitíva a negatíva? 

B1  Vyhľadaj na internete reklamy z minulého storočia. 
Môžeš do internetového vyhľadávača zadať kľúčové slová, 
napr. stará reklama/staré reklamy; retro reklama/reklamy; 
socialistická reklama/socialistické reklamy. Aké prívlastky ich podľa 
teba vystihujú? Ktoré ťa zaujali a prečo? Diskutuj so spolužiakmi o vašich názoroch 
na reklamy z minulého storočia. 

B2  Vyber si dve staré a dve nové reklamy. Porovnaj ich. 

B3  Majú súčasné reklamy s tými z minulosti aj niečo spoločné? 

B4  Vyber slová a slovné spojenia, ktoré vystihujú reklamu bez ohľadu na to, v ktorom období 
vznikla a bez ohľadu na médium, v ktorom bola zverejnená.

prešibaná, bezfarebná, nerozlišuje vek svojho prijímateľa, komunikatívna, 
presvedčovacia, luxusné prostredie, komplikovaná, slogany, prvky, ktoré majú 
upútať (farby, písmo, hudba, zvučky, zvukové a/alebo svetelné efekty a pod.), 
nezrozumiteľná, ľahko zapamätateľné dialógy, zveličujúca, nezmyselná.

B5  Vyber si z reklám vyhľadaných v predchádzajúcej úlohe tú, ktorá je podľa teba:
 a) najzábavnejšia;
 b) najnudnejšia; 
 c) najpresvedčivejšia.
 Postupuj tak, aby si mal/-a v každej kategórii zástupcu tlačenej aj vysielanej reklamy. 

Priprav si zdôvodnenie svojho výberu.



Anglický slogan Reklama je na produkt Reklama je na produktMeno známej osobnosti
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B6  Urobte si v triede FESTIVAL STAREJ REKLAMY. Postupujte takto: 
 1. z reklám, ktoré každý z vás vybral v predchádzajúcej úlohe, vyberte do každej kategórie 

(najzábavnejšia, najnudnejšia, najpresvedčivejšia) tri najlepšie;
 2. dbajte na to, aby v každej kategórii boli traja zástupcovia tlačenej a traja zástupcovia vysielanej 

reklamy;
 3. rozdeľte si úlohy: 
 – tí, ktorých reklamy boli nominované, si o reklamách pripravia stručnú informáciu vrátane 

zdôvodnenia, prečo práve ich reklama by si mala odniesť prvenstvo;
 – technici pripravia miestnosť, v ktorej sa festival bude konať – nezabudnite na premietaciu 

plochu, miesta pre porotu a pre divákov, priestor pre moderátora a predovšetkým zabezpečte, 
aby ste nominované reklamy mohli premietnuť;

 – hudobný dramaturg/dramaturgovia vyberú úvodnú a záverečnú zvučku festivalu a džingle 
oznamujúce napríklad príchod moderátorov, uvedenie súťažnej reklamy a hudobné skladby, 
ktoré vyplnia napríklad čas, keď porota bude hlasovať o víťazoch;

 – moderátor/moderátori spolu s režisérom a scenáristom festivalu pripravia jeho scenár, zabudnúť 
nemôžu ani scénické poznámky, v ktorých uvedú napríklad aj to, kedy zaznie džingel, kedy 
prídu na scénu moderátori, v akom poradí budú prezentované jednotlivé reklamy či kedy budú 
odovzdávané ceny pre víťazov;

 – výtvarníci pripravia plagát pozývajúci na festival, pozvánky a diplomy pre víťazov;
 – porotcovia si dohodnú kritériá, na základe ktorých rozhodnú o víťazoch v jednotlivých 

kategóriách a zvolia si spomedzi seba predsedu, ktorý víťazom odovzdá ceny;
 4. urobte si skúšku celého festivalu, režisér je zodpovedný za to, aby všetko prebehlo podľa 

scenára;
 5. ... a festival sa môže začať;
 6. zahrajte sa na novinárov a pripravte:
 a) rozhovor s propagátorom niektorej víťaznej reklamy;
 b) rozhovor s predsedom poroty.

Keď reklama putuje okolo celého sveta

C1 Spomeň si alebo vyhľadaj reklamy, ktoré majú anglický slogan. 
Spolu so spolužiakmi doplňte na tabuli nasledujúcu tabuľku. 
Potom skús uviesť aj reklamy, v ktorých vystupujú celosvetovo 
známi športovci, speváci, herci alebo iné svetoznáme osobnosti. 
Aj tieto svoje zistenia uveď v tabuľkovom prehľade.

C2 Skús uvažovať o tom, aké druhy/typy produktov využívajú anglické 
slogany a tváre svetoznámych osobností.

C3  Vysvetli pojem globalizácia. Využi slovník alebo internet.
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Mama je na varenie a oco na opravy. A ľudia sú dokonalí. 
Alebo je to predsa len inak? 

C4  Ako reklamného experta ťa pozvali na diskusiu o fenoméne reklamy. Okrem iného si dostal/-a 
aj takéto otázky:

 1. Kedy má zmysel vysielať reklamu na slovenský produkt aj na zahraničných televíznych staniciach?
 2. Kedy sa jedna a tá istá reklama, samozrejme, v rôznych jazykoch, vysiela po celom svete?
 3. Prečo reklamu, ktorú pozná celý svet, sprevádza anglický slogan a nie napríklad slovenský 

alebo povedzme maďarský?

 Sformulujte v skupine odpovede.

D1  Ku každej z nasledujúcich kategórií priraď dve aktuálne televízne reklamy.
 1. kategória – reklamy na čistiace prostriedky, potraviny;
 2. kategória – reklamy na autá, záhradnícke potreby a potreby na opravy v domácnosti.
 Čo majú reklamy spoločné a v čom sa odlišujú?

D2 Doplň, ako by mal vyzerať a ako by rozhodne nemal vyzerať herec/herečka do reklamy:
 a) na bieliacu zubnú pastu;
 b) na kukuričné vločky, z ktorých sa určite nepriberá;
 c) na značkovú športovú súpravu;
 d) na elegantné dámske topánky.
 O svojom názore diskutuj so spolužiakmi.

D3   Napíš vonkajšiu charakteristiku typického herca vystupujúceho v televíznej reklame 
alebo objavujúceho sa na reklamných letákoch a bilbordoch. Porovnaj svoju charakteristiku 
s charakteristikami spolužiakov.

D4 Uvažuj, prečo v reklamách vystupujú zväčša len pekní, zdravo vyzerajúci, fyzicky 
takmer dokonalí ľudia? Čo potrebuje tvorca reklamy, aby vylepšil vzhľad človeka? 
Svoje názory prezentuj pred triedou. 

D5  Uvažuj, ako nasledujúce výroky súvisia s tvojimi zisteniami z predchádzajúcej úlohy.  
 Nie je všetko zlato, čo sa blyští!
 Krása sa zvykne skrývať v duši človeka.
 Svet okolo nás nie je ten istý ako ten, ktorý ukazujú médiá.
 Módne časopisy nemajú rady prirodzenosť.
 Opičiť sa po iných? Čo tak radšej zostať sám sebou?
 Nepotrebujem softvér na to, aby som podčiarkol/podčiarkla, čo je na mne pekné.
 Žiadna úprava nedokáže upraviť vnútro človeka, ak sa o to sám nepričiní.
 Jedinečnosť je dar. 

D6 Prečo reklamy zjednodušujú pohľad na náš život? V triede sa rozdeľte na dve skupiny. 
Jedna spíše názory proti takému postupu tvorcov reklám, druhá postup zjednodušovania 
bude obhajovať. Vzájomne sa oboznámte so svojimi riešeniami.
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Stále tá istá, a predsa iná reklama

E1  Kde môžeš vidieť veľké reklamné plochy umiestnené v blízkosti 
cesty – bilbordy? Rozprávaj sa so spolužiakmi, na čo tieto bilbordy 
slúžia. Čo je na nich zobrazené? Prečo dokážu zaujať pozornosť? 
Je na nich veľa textu?

E2  Dones si na vyučovaciu hodinu dva reklamné letáky. 
Diskutuj so spolužiakmi o tom, čo majú tieto 
letáky spoločné.

E3  Nezriedka sa stáva, že si otvoríš obľúbenú internetovú stránku 
a ešte skôr, ako si začneš čítať text alebo pozerať fotografi e, vyruší 
ťa obrázok, ktorý môžeš zrušiť len kliknutím na krížik. Ak tak 
neurobíš, spustí sa video, neraz začne hrať aj hudba, niekto sa ti začne prihovárať. 
Ak zas na takýto obrázok klikneš, môže sa stať, že sa ti otvorí úplne iná stránka, 
ktorú si ani nechcel/-a vyhľadať. Buď teraz trpezlivý/-á a dopozeraj nevyžiadané video 
dokonca, príp. si pozri stránku, ktorá sa ti po kliknutí na obrázok otvorila. 
Aký je zámer videa či otvorenej stránky? Prečo sa takýto obrázok/video objaví 
na tvojej obľúbenej stránke, hoci s jej obsahom vôbec nesúvisí?

E4  Vyber si jednu svoju obľúbenú rozhlasovú alebo televíznu reklamu. Zaznamenaj, 
čo je jej obsahom. Ak v nej znela hudba, opíš aká. Sprevádzala celú reklamu alebo 
sa objavila len v niektorej jej časti? Ako na teba hudba pôsobila? Aká bola úloha 
tejto hudby? Bolo počuť v reklame okrem slov a hudby aj iné zvuky? Aké? 
Čo si si predstavil/-a, keď si ich počul/-a? 
Pomohli ti tieto zvuky lepšie porozumieť obsahu reklamy? 
Prezentuj svoje zistenia spolužiakom. 

E5  Vyber si jednu reklamu, ktorá sa ti nepáči. Zdôvodni, prečo ťa neoslovila. 

E6  Vyber si z novín reklamu. Posúď jej kvalitu. Zameraj sa na použité farby, text, veľkosť. 

E7  Vytvorte v triede skupiny. Vyhľadajte reklamu na produkt určený mladým ľuďom. 
Pokúste sa vyhľadať taký produkt, ktorý je propagovaný aspoň v troch rôznych podobách. 
Zaznamenajte všetko spoločné, čo zjednocuje reklamu na tento produkt bez ohľadu 
na médium. Potom poukážte na rozdiely. Uvažujte, čo je príčinou týchto rozdielov. 
Vzájomne sa informujte o svojich záveroch. Využite aj poznatky, ktoré ste získali pri 
riešení predchádzajúcich úloh.

E8  Pracujte v skupinách. 
 Pripravte reklamu na produkt/tovar/službu, ktorá bude určená na zverejnenie v tlači 

a na reklamnom letáku a bude tiež pripravená na odvysielanie v televízii a v rozhlase. 
Rozdeľte si, čo bude predmetom  reklamy každej skupiny:

 a) hračka pre deti do 7 rokov;
 b) krém proti vráskam;
 c) notebook;
 d) mp3 prehrávač;
 e) rýchly internet;

f) propagácia združenia, ktoré sa snaží získavať peniaze na pomoc chorým deťom.
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Reklamné slogany o médiách

Keď reklama pomáha

 Skôr ako začnete reklamy pripravovať, uvedomte si:
   komu je reklama určená/koho chcete osloviť/komu chcete produkt alebo službu ponúknuť;
   pre ktorý druh média reklamu pripravujete;
   potrebu jednotiacich prvkov všetkých reklám bez ohľadu 

na médium, pre ktoré je reklama určená.

F1  Prečítaj si pozorne nasledujúce výroky o médiách. 
Pokús sa ich vysvetliť. Diskutuj o nich aj so spolužiakmi. 

 Nie všetko, čo je v televízii, je pre všetkých. 
 Neublíž si tým, že budeš mlčať.
 Nezabudni, že internet nikdy nezabúda!
 Aj vyberať si treba vedieť.
 Čas je tvoj majetok. Nauč sa s ním hospodáriť! 
 Internet nevie udržať tajomstvo.
 Médium je ako oheň – tiež vie byť dobrým sluhom, no zlým pánom.
 Žiadne médium ti nenahradí priateľa.

F2  Urobte si v triede súťaž o najlepší reklamný slogan na kampaň bezpečného 
používania internetu.

G1  Vyhľadaj informácie o organizácii Liga proti rakovine. 
Čo je hlavnou náplňou činnosti tejto organizácie? 
Komu a ako pomáha? 

G2  Vyhľadaj na internete reklamné spoty ku Dňu narcisov. 
Ak si ich pozorne pozrieš, isto budeš vedieť odpovedať 
na tieto otázky:

   kto tento deň organizuje;
   aký je symbol tohto dňa;
   komu má Deň narcisov pomôcť;
   ako môžu ľudia pomôcť? 

G3  Diskutuj so spolužiakmi o význame Dňa narcisov. Aké je jeho posolstvo? 
Znamená pre teba niečo odkaz Dňa narcisov? 

G4  Vyhľadaj informácie o kampani Hodina deťom. 

G5  Čo má spoločné Deň narcisov a Hodina deťom? Kto je adresátom ich reklamných kampaní?  
Čo myslíš, s čím sa tieto reklamy obracajú na adresáta? 
Prečo k nemu takúto prosbu vysielajú? 
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Keď reklama šokuje

H1  Vyhľadaj na internete reklamné spoty informujúce 
o nebezpečenstve fajčenia, škodlivosti drog či probléme 
rasizmu. Čo majú spoločné? 

H2  Vyber z nasledovných slov a slovných spojení tie, 
pomocou ktorých by si mohol/-a charakterizovať nájdené 
reklamy. Svoj výber spolužiakom zdôvodni. 

šokujúce, vtipné, predávajú oblečenie,  nútia zamyslieť sa, veselé, vyjadrujú bolesť, 

vyvolávajú smútok,  ukazujú nepeknosť, sú plné strachu,  ponúkajú tovar

H3  Uvažuj. V čom sa tieto reklamy líšia od reklám, 
ktoré bežne sleduješ v televízii? 

H4 Uvažuj. V čom sa tieto reklamy líšia od reklám 
Ligy proti rakovine či Hodiny deťom. Čo majú spoločné? 

H5  Pokús sa z nasledovných troch charakteristík vybrať tú, 
ktorá najlepšie vystihuje:

 a) sociálnu reklamu,
 b) komerčnú reklamu,
 c) charitatívnu reklamu.
 Tu sú sľúbené charakteristiky:
   ponúka produkty/tovary/služby, za ktoré musíme 

zaplatiť; ktoré sa dajú kúpiť,
   upozorní nás na trápenie iných, na ich problémy; motivuje 

nás k poskytnutiu fi nančnej, 
materiálnej či nemateriálnej pomoci iným,

   núti nás nezostať ľahostajným, zastaví nás, prinúti zamyslieť 
sa nad súčasnými spoločenskými a ľudskými problémami, 
ako sú napríklad bolesť a utrpenie iných, smrť, vojna, mier, nespravodlivosť, predsudky voči iným.

H6  Napíš charakteristiku charitatívnej a sociálnej reklamy. 

H7  Navrhni námety na: 
a) sociálnu reklamu, 
b) charitatívnu reklamu. 
Prezentuj svoj návrh spolužiakom. 
Spoločne diskutujte o tom, prečo by sa 
vybrané témy mali stať námetom na 
tieto druhy reklamy. 

Reklamy, ktoré sú zamerané 
na riešenie spoločenských 
problémov, ako je napr. rasizmus, 
fajčenie, užívanie drog, násilie 
páchané na deťoch a/alebo 
ženách, sa nazývajú sociálne 
reklamy.
Reklamy, ktoré bežne denne 
sleduješ napr. v televízii alebo ich 
zaznamenáš v iných médiách, sa 
nazývajú komerčné reklamy.
Reklamy, ako napríklad rekla-
my Ligy proti rakovine či Hodina 
deťom, sa nazývajú charitatívne 
reklamy.



97

Mediálne rozprávky

I1  Pozri si na www.ovce.sk  príbeh o ovciach. 
Odpovedz na otázky: 

 1. Aký názov by si dal/-a príbehu?
 2. Aké ponaučenia z príbehu vyplývajú?
 3. Ako sa správal bačov pomocník na začiatku príbehu a ako na jeho konci? Ako sa zmenilo 

jeho správanie?
 4. Mohol by byť príbeh rozprávkou? Ktoré znaky rozprávky vieš v príbehu nájsť?

I2  Napíš rozprávku, v ktorej budú vystupovať deti, ich rodičia a médiá. 
Nezabudni, že rozprávka má vždy šťastný koniec, preto sa tá tvoja skončí tým, že deti sa 
naučia médiá správne používať. 

I3  Zo svojej rozprávky vytvor komiks. 
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Mediálny slovník
Adaptácia – transformácia textu do inej výrazovej roviny, napr. úprava umeleckej prózy pre rozhlas, 
TV, fi lm. Keď sa napríklad natočí fi lm alebo naštuduje divadelná hra na motívy nejakej knihy, hovorí-
me o adaptácii.

Akčný fi lm – žáner fi lmu, ktorého hlavnými znakmi sú napätie, súboje medzi „dobrými“ a „zlými“, 
automobilové naháňačky, streľba a pod. 

Audiálny – zvukový

Auditívne hromadné šírenie – šírenie informácií založené na sluchovom vnímaní

Autor – pôvodca diela – ten, ktorý vytvoril publicistické, umelecké, literárne alebo vedecké dielo

Baner – reklamný pruh – obrázok ustáleného rozmeru, zobrazuje sa v hlavičke, v päte alebo na 
okrajoch  webových stránok

Bezprostredná (priama) komunikácia – je spôsob dorozumievania sa „tvárou v tvár – face to 
face“; to znamená, že človek, s ktorým sa rozprávame, je v našej blízkosti, môžeme sa ho dotknúť – 
nie je medzi nami žiadna prekážka

Bilbord – veľká reklamná plocha, napr. na stene budovy, na špeciálnej konštrukcii

Bulvárna tlač – prináša väčšinou neoverené a neseriózne informácie, do popredia dáva senzácie 
a škandály; nad snahu o prinášanie informácií kladie atraktivitu obsahu, ktorá má zaručiť vyššiu 
predajnosť

Celoplošná televízia – televízia, ktorej prenos sa dá zachytiť na celom území daného štátu

Cyber bullying (Cyberbullying, kyberšikana) – úmyselné a opakované škodenie druhému 
človeku pomocou počítača, mobilného telefónu alebo iného elektronického zariadenia; šikanovanie 
pomocou nových informačných a komunikačných technológií (t. j. najmä cez internet a mobilné 
telefóny); napr. výsmešné, výhražné e-maily a SMS správy, zosmiešňovanie na webových stránkach 
alebo sociálnych sieťach, rozposielanie fotografi í, ktoré zachytávajú šikanovaného v trápnej situácii 
a podobne.

Cyber stalking (Cyberstalking) – neustále sledovanie niekoho vo virtuálnom prostredí, t. j. pre-
nasledovanie a obťažovanie v četovacích miestnostiach; prenasledovateľ sleduje každý pohyb a činnosť 
obete na internete.

Čet – vedenie rozhovoru prostredníctvom počítača a internetu v reálnom čase s ľuďmi, ktorých 
môžeme i nemusíme poznať

Čet – on-line písomná komunikácia s inými osobami realizujúca sa v reálnom čase prostredníctvom 
počítača pripojeného na internet

Četovacia miestnosť – virtuálny priestor umožňujúci četovanie, obvykle vytvorený na webovej 
stránke. Četovacie miestnosti sú zväčša orientované na jednotlivé témy.

Článok – v širšom zmysle akýkoľvek písomný útvar publikovaný v tlači (okrem správy); v odbornej 
terminológii samostatný žáner
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Denník, denníky – periodická (pravidelne vychádzajúca) tlač aspoň 4-krát týždenne

Digitálna televízia – televízia, ktorej obsah je šírený digitálne (opak analógovo) 

Digitálne médiá – médiá, ktorých obsah je uložený v digitálnej forme 

Distribúcia (tlačených médií) – rozširovanie, šírenie tlače s cieľom predaja alebo rozdávania

Distribútor – osoba, ktorá šíri tlač. Túto úlohu zväčša plnia distribučné spoločnosti. 

DJ – človek produkujúci a mixujúci hudbu

Dobrodružný fi lm – žáner fi lmu, v ktorom hlavný hrdina prežíva dobrodružstvá v exotickom 
prostredí, dej sa posúva vďaka prekážkam, ktoré hrdina úspešne prekonáva

Dokumentárny fi lm – žáner fi lmu, ktorý sa líši od hraného fi lmu tým, že kladie dôraz na doku-
mentárnosť zobrazenia – autentický fakt, udalosť; môže ísť o záznam rozprávania, pohľad autora 
na istý problém atď.

Dramaturg – osoba zodpovedná za obsah diela (divadelného, rozhlasového, televízneho, fi lmového); 
tvorca koncepcie (rozvrhu) samotného diela

Džingel – predel, ktorý je zvukovou upútavkou v rádiu, ale aj v televízii

Editor – osoba zodpovedná za celé číslo novín, časopisu alebo len istých strán daného periodika; 
pracovník, ktorý zodpovedá za konečnú podobu materiálov 

EHR formát (European Hits Radio) – z angl. európske hitové rádio. Vo vysielaní dominujú aktuálne 
popové a rockové hity prevažne európskej produkcie.

Elektronická verzia novín – verzia novín dostupná na webovej stránke, ktorej výhodou je mož-
nosť neustálej aktualizácie

Elektronické médiá –  všetky médiá, do ktorých nepatria tlačové médiá 

E-mail (mail, mejl) – elektronická pošta; zasielanie informácií prostredníctvom počítačových sietí; 
ide o službu internetu

Emotikon – grafi cký symbol, ktorý je zložený zo špeciálnych znakov, vyjadrujúci náš postoj, náladu 
alebo emócie. Využíva sa prevažne v četoch a v esemeskách. 

ERSB (THE ENTERTAINMENT SOFTWARE RATING BOARD) a PEGI (PAN EUROPEAN 
GAME INDICATOR) – organizácie, ktoré hodnotia obsahy počítačových hier a grafi ckými symbol-
mi upozorňujú na nebezpečenstvo konkrétnej počítačovej hry; organizácie odporúčajú aj minimálnu 
vekovú hranicu, t. j. od akého veku je vhodné konkrétnu počítačovú hru hrať

Etika (etickosť) – zoskupenie písaných a nepísaných zásad, podľa ktorých by sa mali riadiť pri svojej 
práci napr. novinári

Fejtón – publicistický žáner menšieho rozsahu napísaný vtipne a pútavo, v ktorom sa prejavuje názor 
samotného autora; v minulosti bol tiež nazývaný podčiarnik – v denníkoch bol uvádzaný pod čiarou

Filmová reč – určuje poňatie fi lmu – akým spôsobom je fi lm štruktúrovaný; téma môže byť „preroz-
právaná“ s mnohými odlišnosťami 
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Filmový efekt a trik – prostriedky na dotvorenie účinnejšieho dojmu vo fi lme

Filtrovacie programy – programy na zabránenie prezerania určených webových stránok 
na internete

Filtrovacie programy – programy obmedzujúce prístup na internetové stránky s nevhodným 
obsahom. Umožňujú tiež blokovanie prístupu do vybraných četovacích miestností, kontrolu sťahova-
ných súborov a pod.

Flaming – zverejňovanie urážlivých a agresívnych správ, hrubé a nepriateľské správanie počas rozho-
voru, četovania, prípadne v diskusných internetových fórach

Free download – voľne stiahnuteľné; sťahovanie súborov z internetu zdarma

Glosa – výstižné, často ironické hodnotenie udalosti alebo spoločenského javu. Obsahuje zreteľnú 
pointu. 

Grafi k – osoba, ktorá sa stará o výtvarné usporiadanie obsahu novín – rozvrh a úprava materiálov 
do celkovej podoby výtlačku

Grooming – zneužívanie dôvery používateľa internetu na vytvorenie dojmu dôverného vzťahu; 
obeť prestáva byť ostražitá a môže pristúpiť na stretnutie s neznámym človekom, ktorého úmyslom 
je zneužitie obete

Happy slapping – nahrávanie videa napr. na mobil, ktoré ukazuje agresívne alebo sexuálne útoky 
na obeť s cieľom zosmiešniť ju; videozáznam sa rozosiela ďalším ľuďom cez mobil alebo sa zverejní 
na internete; v prípade happy slappingu ide o trestný čin.

Hate speech – nenávistné komentáre v četoch, diskusiách a na blogoch, zamerané predovšetkým 
proti národnostným, etnickým a sexuálnym menšinám, prípadne proti príslušníkom iných národov

Hlavný kameraman – zodpovedá za prácu štábu kameramanov (pozri kameraman)

Hoax – falošná poplašná správa, ktorá upozorňuje na neexistujúce nebezpečenstvá (falošné prosby 
o pomoc, fámy, reťazové maily šťastia a pod.)

Hraný fi lm – žáner fi lmu; audiovizuálne dielo (spojenie obrazu a zvuku), v ktorom vystupujú ľudia 
a hrajú podľa predpísaného scenára

Hudobný dramaturg – človek, ktorý vyberá piesne do jednotlivých rozhlasových relácií, vytvára 
playlisty (pozri playlist); zabezpečuje najmä obsahovú a formálnu jednotu publicistickej alebo drama-
tickej relácie, napr. publicistického pásma alebo rozhlasovej hry (pozri rozhlasová hra).

Interpersonálne médiá – prostriedky, ktoré slúžia na komunikáciu medzi najmenej dvomi ľuďmi. 
Príkladom môže byť list, e-mail, telefón, čet. 

Charitatívna reklama – reklama, ktorej cieľom je podporiť istý subjekt a získané fi nančné pros-
triedky sa použijú na charitatívne účely

Choreograf – tvorca tanečnej alebo baletnej kompozície, resp. vedúci tanečného alebo baletného 
súboru

Internetový blog – internetový denník; typ webovej stránky, ktorú si zriadi bloger (človek, ktorý 
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vytvára činnosť na blogu) s cieľom informovania, komentovania, kritiky na dané skutočnosti alebo 
publikuje svoje pocity prostredníctvom básní, postrehov či fotografi e a pod.

Interview – dialóg medzi novinárom a odborníkom, resp. verejne známou osobou. Interview je 
dlhšie ako spravodajský rozhovor, prináša bližšie informácie o osobe, s ktorou sa novinár rozpráva, 
ako aj o téme rozhovoru, s cieľom vyvolať záujem čitateľa.

Jazykový redaktor – redaktor, ktorý je zodpovedný za jazykovú stránku daného periodika

JSO – jednotný systém označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby. Cieľom označovania 
je určenie vekovej kategórie, pre ktorú je konkrétne dielo určené. 

Kameraman – osoba, ktorá natáča televízne alebo fi lmové dielo za použitia kamery; jedna 
z najdôležitejších postáv televízneho či fi lmového štábu

Kódexy novinárskej etiky – dokumenty obsahujúce pravidlá ako napr. právo čitateľa na úplné, 
pravdivé a neskreslené informácie, profesionalitu a serióznosť novinára atď.; líšia sa v závislosti od 
povahy daného média 

Komentár – stanovisko k určitému javu. Komentátor (pozri komentátor) predpokladá, že čitateľ 
má o udalosti, ktorá je komentovaná, informácie zo správ; vyjadruje postoje k týmto faktom, rozoberá 
ich a snaží sa argumentmi presvedčiť čitateľa o správnosti svojich názorov. Ani v komentári si však 
novinár nemôže vymýšľať. Cieľom je to, aby sa čitateľ nad týmto stanoviskom zamyslel a prípadne si 
ho aj osvojil.

Komentátor – úlohou komentátora je komentovať, kriticky posudzovať určitý jav; svoj komentár 
sprostredkúva prostredníctvom médií, či už slovne (v rozhlase a televízii), alebo písomne (v printových 
médiách a na internete).

Komerčná televízia – pozri komerčné médiá

Komerčné médiá (komerčná televízia, komerčný rozhlas) – médiá, ktoré vlastní súkromný 
majiteľ a ktorých hlavným cieľom je vytvorenie čo najväčšieho zisku. Financovanie komerčných médií 
je v plnej miere kryté príjmami z predaja reklamného vysielacieho času. Pre komerčné médiá je 
najdôležitejšia atraktivita programu, ktorý má uspokojiť záujmy divákov.

Komédia – literárny, divadelný alebo fi lmový žáner, ktorého cieľom je pobavenie divákov alebo 
poslucháčov

Komunikačná bariéra – vytváranie si akejsi „bariéry“ v komunikácii s partnerom, ktorý neporozu-
mie napr. cudziemu slovu alebo nášmu slangu

Komunikačný šum – zlyhania, nedorozumenia počas prenosu informácie od vysielateľa 
k príjemcovi 

Komunikácia – dorozumievanie; výmena a proces prenosu informácií, myšlienok, názorov. 
Problémami komunikácie sa zaoberajú skoro všetky vedné odbory.

Kostymér, kostymérka – pracovník, ktorý oblieka hercov vo fi lme, v televízii alebo v divadle

Kybernetika – veda, ktorá sa zaoberá komunikáciou v systémoch, najčastejšie porovnáva technic-
ké zariadenia, živé organizmy, ale aj spoločnosť. Skúma riadiace a regulačné procesy. Vychádza z nej 
informatika ako náuka o kybernetických strojoch a metódach.
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Leták –  tlačený dokument, ktorého cieľom je propagácia nejakej činnosti, výrobku, fi rmy a pod.

Level – úroveň hry; s postupom na vyšší level sa zvyčajne mení prostredie, v ktorom sa hráč pohybu-
je a náročnosť samotnej hry; postup do vyššieho levelu je možný, len ak hráč úspešne absolvuje nižší 
level

Manipulácia – presviedčanie v skrytosti; o správne presviedčanie ide len vtedy, keď človek vie, že je 
presviedčaný; snaha o ovládanie spôsobu myslenia inej alebo viacerých osôb

Maskér – osoba, ktorá zodpovedá za líčenie účinkujúcich napr. v televízii, fi lme a pod.

Masmédium (masmédiá) – prostriedok hromadnej komunikácie, ktorého cieľom je zasiahnuť 
široké publikum 

Masová komunikácia – účastník masovej komunikácie hovorí smerom k verejnosti, k veľkému 
počtu ľudí, ktorí sa vzájomne nepoznajú; obsahom takejto komunikácie sú veci verejné, teda také, 
ktoré sú dôležité pre väčšie množstvo ľudí

Masové médiá – ide o médiá, ktoré majú veľký dosah na široké publikum, najmä televízia, rozhlas, 
noviny. Pozri: masovokomunikačné prostriedky, médium, masmédium

Masovokomunikačné prostriedky – prostriedky masovej komunikácie, predovšetkým kniha, 
tlač, fi lm, rozhlas, televízia a internet

Mediálna realita – realita vytváraná médiami – konštruovaná skutočnosť

Mediálne násilie – prezentovanie bitiek, vrážd, samovrážd, zabíjania, týrania, tráum a iných násil-
ných aktov na televíznej obrazovke, vo fi lmoch, hudobných videoklipoch alebo videohrách 

Médium (médiá) – prostriedok, prostredníctvom ktorého sa šíria informácie smerom od vysielateľa 
k prijímateľovi (napr. rozhlasové, televízne, ale za médium možno považovať aj mobilný telefón)

Mesačníky – periodická tlač vychádzajúca raz mesačne

Mienkotvorná tlač – pozri seriózna tlač

Moderátor – osoba vystupujúca v rozhlase alebo televízii, ktorej cieľom je sprevádzanie poslucháča 
alebo diváka daným žánrom (reláciou, diskusiou a pod.). Moderátori moderujú, interpretujú informá-
ciu, zatiaľ čo  redaktori prinášajú informácie z „terénu“, alebo spracúvajú informácie.

Moderovaný blok – rozhlasová relácia so vstupmi moderátorov, hudobnými predelmi, ponúkajúca 
rozličné informácie. Môže trvať aj niekoľko hodín. 

Montáž – celok, resp. blok, ktorý vznikne spojením viacerých častí, napr. spojením rozhovoru, 
hudby a ankety. Ide o výsledný efekt strihu (pozri strih) vysielaný v rámci rozhlasových či televíznych 
programov, alebo o druh kompozície v publicistike.

Multimédiá – kombinácia viacerých médií ako napr. zvuk, obrázky, video v jednom prístroji – napr. 
v počítači

Nahrávka – surový materiál nahraný záznamovým zariadením, napr. diktafónom, kamerou a pod.

Nálepkovanie – metóda manipulácie v médiách. Deje sa vtedy, keď udalosti alebo osobe, o ktorej sa 



103

hovorí, médiá pripisujú prívlastok („nálepku“) s pozitívnym alebo negatívnym významom. Tým môžu 
skresliť skutočný priebeh udalosti, ktorá sa stala, resp. naše vnímanie osoby, ktorú médiá prezentujú. 
Napr. keď sa v novinách o zavraždenom mužovi píše ako o človeku s pochybnou povesťou, vytráca 
sa tým ľútosť a pohoršenie, ktoré by mal tento čin vyvolať.

Neetickosť – opak etickosti; nerešpektovanie písaných a nepísaných zásad – nezodpovedné správa-
nie sa napr. novinárov

Neverbálna komunikácia – dorozumievanie sa pomocou gest, orientácie tela, mimických preja-
vov, dotykov

Nick – z angl. prezývka, ktorá nahrádza skutočné meno účastníka četu

On-line hra – hra, ktorú prostredníctvom počítača môžu hrať v rovnakom čase viacerí hráči; každý 
hráč zväčša ovláda inú postavu; hráč musí reagovať na správanie sa iného hráča, resp. na správanie 
sa postavy, ktorú ovláda; hráči sa môžu, ale aj nemusia poznať; zväčša sú od seba fyzicky vzdialení, 
t. j. hru nehrajú v rovnakej miestnosti

On-line verzia – verzia napr. hry dostupná na internete (on-line)

Osobná komunikácia – komunikácia s človekom, o ktorom máme nejaké informácie; obsah nie je 
spravidla určený iným osobám

Oznam – stručná, objektívna a zrozumiteľná informácia o udalosti alebo jave, ktorý sa stane; od-
povedá minimálne na tri zo šiestich spravodajských otázok. V ozname prevažuje budúci čas, pričom 
autor oznamu nevyjadruje svoje vlastné názory a postoje, nepoužíva slová s citovým zafarbením, 
zdrobneniny, cudzie slová, slangové ani odborné výrazy.

PEGI – pozri ERSB

Peoplemetre – zariadenie na meranie sledovanosti televíznych programov; sú nainštalované 
v niekoľkých tisíc domácnostiach, ktoré sú vybrané na základe zloženia obyvateľstva

Periodická tlač/periodiká – noviny alebo časopisy vydávané v časovom intervale (časovej perió-
de); napr. denníky, týždenníky atď.

Persuázia (lat. persuasio) – presvedčenie alebo presvedčovanie; ide o metódu ovplyvňovania s cieľom 
získať si na svoju stranu iného človeka, skupinu ľudí alebo publikum

Phishing – činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží získať citlivé údaje iných používateľov, najmä rôzne 
heslá, napr. k bankovým účtom. Najčastejšie sa realizuje vytvorením phishingovej stránky, ktorá je 
vernou kópiou už existujúcej dôveryhodnej stránky. Prihlasovacie údaje zadané do falošnej stránky 
sa odošlú podvodníkovi, ktorý ich následne môže zneužiť. Phishing sa môže realizovať aj prostredníc-
tvom rozposielania e-mailov. 

Photoshop – grafi cký program, ktorý je určený na úpravu grafi ky; širšej verejnosti je známy ako 
program na úpravy fotografi í

Piktogram – obrazová značka nahrádzajúca text zákazu, príkazu alebo informácie

Plagiátorstvo – napodobenie alebo privlastnenie celku alebo aj nejakej časti cudzieho diela (môže 
ísť o umelecké, vedecké, publicistické a iné diela); človek, ktorý vydáva cudziu prácu za svoju, sa 
nazýva plagiátor
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Playlist – zoznam skladieb, ktoré odznejú v daný deň. Je presný a nemenný. Dohoda je možná 
v predstihu.

Počítačová hra – hra, ktorú hráme cez počítač pomocou ovládania napr. myši, klávesnice joysticku; 
hráč sa zväčša stotožňuje s nejakou postavou; môže rozhodovať o jej osude; hra môže vyžadovať aj 
splnenie nejakej úlohy alebo simuluje boje, či preteky, hra sa môže odohrávať v rôznych virtuálnych 
prostrediach, ktoré pripomínajú napr. Zem, vesmír alebo ide o vymyslenú krajinu; hráč môže rozho-
dovať napr. aj o prostredí hry a meniť ho, ako aj o predmetoch a postavách, ktoré sú súčasťou hry 

Počítačové pirátstvo – porušenie autorského práva autora; napr. zneužitie počítačového programu 
inou osobou alebo osobami

Podmaz – stíšená hudba alebo súhra nejakých zvukov, ktoré iba dotvárajú reláciu, rozhovor alebo 
správy

Pokec – slangový výraz pre komentár alebo text pred daným príspevkom, ktorý určí redaktor pre 
moderátora; alebo samotný vstup moderátora bez uvedenia konkrétneho príspevku

Pomocný režisér – kvalifi kovaný pracovník, ktorý spolupracuje pri režírovaní fi lmov alebo televíz-
nych programov, pracuje na čiastkových úlohách, asistuje režisérovi (pozri režisér).

Pop-up reklama – reklama na internete, ktorá sa zobrazuje vo forme tzv. vyskakovacích okien

Predel – zvuk, ktorý delí určitý program; svojím spôsobom oddeľuje tému

Prehľad tlače – rozhlasový žáner, ktorého cieľom je ponúknuť poslucháčom výber hlavných tém 
z konkrétneho dňa, ako sú prezentované v určitých periodikách

Priamy prenos – prenos informácií, dát, údajov vysielaných naživo; napr. prenos futbalového zápasu 
vysielaný na televíznej obrazovke

Prime-time – označenie pre čas, v ktorom je podľa štatistických ukazovateľov najvyššia sledovanosť 
televízneho vysielania, resp. počúvanosť rozhlasového vysielania

Printové médiá (printy) – médiá, ktoré vyšli tlačou, tlačené médiá, zovšeobecnene tlač (noviny 
a časopisy)

Producent – výrobca, ktorý zabezpečuje fi nančné prostriedky; organizuje a riadi všetky činnosti 
späté s výrobou a distribúciou fi lmových, televíznych, hudobných, divadelných, tanečných a iných 
programov

Produkcia – príprava, scenár, výber a samotná forma, ktorú v závere vníma poslucháč, resp. divák

Publicistika – pre publicistiku je charakteristické objasňovanie udalostí a ich hodnotenie. V porovna-
ní so spravodajstvom obsahuje názor a subjektívny prístup autora. Rozlišujeme publicistiku racionálne-
ho typu a publicistiku emocionálneho typu.

Publicistika emocionálneho typu – novinár pri písaní publicistických žánrov emocionálneho 
typu využíva aj emotívne prvky, metafory, slangové slová, nespisovné slová a pod.

Publicistika racionálneho typu – je vecná, novinár (resp. publicista) predovšetkým vysvetľuje 
daný jav, analyzuje ho a argumentuje

Rada pre vysielanie a retransmisiu – kolektívny nezávislý orgán, ktorý vykonáva štátnu regu-
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láciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Hlavným poslaním rady je presadzovať záujmy 
verejnosti vo vzťahu k médiám. Rozhoduje o licenciách pre vysielateľov, sleduje dodržiavanie zákonov 
vo vysielaní, prijíma sťažnosti občanov a udeľuje sankcie pri porušení zákonov.

Rádio – rozhlasový prijímač alebo konkrétna rozhlasová stanica, prípadne súčasť názvu rozhlasovej 
stanice; v hovorovej reči tiež preberá význam slova rozhlas – pozri rozhlas

Reality šou – televízny program, ktorý je založený na zobrazovaní „reálneho“ života hercami alebo 
nehercami vystupujúcimi pred kamerami s cieľom zaujať divákov

Recenzia – publicistický žáner, pod ktorý patria texty hodnotiace umelecké diela, napr. hudobný 
album, fi lm, knihu atď.

Redakcia – 1. miesto, v ktorom pracujú a tvoria redaktori, 2. skupina redaktorov pracujúcich pre 
nejaké médium ako celok alebo určitú časť, napr. redakciu televíznych novín tvoria len redaktori 
tvoriaci televízne noviny

Redaktor – osoba, ktorá tvorivo pracuje v redakcii časopisu, rádia alebo televízie (pozri moderátor)

Regionálna televízia – televízia, ktorá nemá celoštátnu pôsobnosť, viaže sa k určitému regiónu, 
v ktorom pôsobí. Pri získavaní informácií sa zameriava na dianie v regióne, ktoré má význam 
pre tamojších obyvateľov.

Reklama – upozorňuje na určitý výrobok alebo službu; cieľom reklamy je upútanie pozornosti 
a ovplyvnenie adresáta, aby po výrobku alebo službe siahol

Reklamná agentúra – agentúra so zameraním na návrhy, tvorbu, realizáciu a tiež na predaj reklám 
akéhokoľvek druhu – obrazových, písaných či kombinovaných

Reklamný blok – blok oddelený nejakým zvukom, ktorý je typický na propagáciu určitého výrob-
ku, služby alebo podujatia. Musí byť jasné, že ide o reklamu a nielen o rádiový (rozhlasový) džingel 
typický pre danú rozhlasovú stanicu.

Reklamný plagát – propagácia určitého produktu alebo inštitúcie v podobe vytlačeného alebo 
namaľovaného grafi ckého spracovania

Reklamný spot – krátka propagačná snímka, zväčša v televízii alebo rozhlase

Rekvizitár – človek, ktorý sa stará o rekvizity – predmety používané vo fi lme, v televíznom seriáli 
alebo na divadelnej scéne

Reportáž – žáner publicistiky emocionálneho typu (pozri publicistika). Autor reportáže podáva 
výpoveď o konkrétnej udalosti, ktorej je zväčša priamym svedkom. Spája pritom informovanie, 
analytické prvky a vyjadrenie vlastného názoru. Dominantnou charakteristikou reportáže je dej, 
časté je využívanie umeleckých prvkov a obrazných vyjadrovacích prostriedkov.

Režisér – realizátor fi lmu, divadelnej hry, televíznej relácie či televízneho prenosu, ktorý riadi činnosť 
všetkých zložiek podieľajúcich sa na vzniku výsledného diela, pričom zodpovedá za jeho jednotnú 
koncepciu i umelecký výsledok.

Riport – malá reportáž, patrí medzi žánre spravodajstva (pozri spravodajstvo). V riporte sa pri 
informovaní uplatňuje spravodajský prístup, ale na jeho stvárnenie sa využívajú obrazné i beletristické 
jazykové prostriedky. Určujúci je rozsah, ktorým riport presahuje správu (pozri správa), ale je kratší 
ako reportáž (pozri reportáž).
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Rozhlas – audiálny masovokomunikačný prostriedok alebo inštitúcia zaoberajúca sa spracovaním 
spoločenských informácií pre auditívne hromadné šírenie, prípadne budova, v ktorej sídli táto inšti-
túcia; resp. telekomunikačné zariadenie pre jednosmerný prenos zvuku na diaľku. V slovenčine sa 
tiež udomácnil cudzí výraz rádio – pozri rádio

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) – verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna 
a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysiela-
nia prostredníctvom Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie

Rozhlasová hra – rozhlasový žáner, ktorý je na rozdiel od divadelnej hry postavený len na hovore-
nom slove a zvukových prvkoch; využíva rozprávača a vnútorné monológy postáv

Rozhlasová stanica – rozhlasové vysielanie je šírené prostredníctvom rozhlasových staníc, ktoré 
môžeme rozdeliť na verejnoprávne (pozri verejnoprávne médiá): Slovenský rozhlas a komerčné 
(pozri komerčné médiá): napr. Rádio Expres, Jemné melódie, Rádio Viva...

Rozhlasový formát – zameranie vysielania, ktoré si jednotlivé rozhlasové stanice volia podľa cieľo-
vej skupiny poslucháčov. Rozdielny formát sa prejavuje najmä v žánri hudby a v tom, koľko vysielacie-
ho času zaberá hovorené slovo.

Rozhovor – pozri Interview

Scéna – 1. určitý divadelný alebo fi lmový výstup, 2. javisko divadla

Scenár – textová predloha pre vznik fi lmového, televízneho, rozhlasového, príp. aj divadelného diela 
so scénickými poznámkami

Scenárista – autor, ktorý píše scenáre

Science-fi ction – dielo s vedecko-fantastickým námetom

Seriózna tlač – noviny a časopisy, ktoré sa opierajú o seriózne a overené informácie. Ich snahou nie 
je hľadanie senzácií, ale pravdivé a objektívne informovanie o politickom, spoločenskom, kultúrnom, 
ekonomickom, náboženskom či športovom dianí a pod.

Skupinová komunikácia – vzťahuje sa ku skupine ako celku, členovia skupiny vzájomne komuni-
kujú, pričom sa prejavuje ich postavenie v skupine a úlohy, ktoré z neho vyplývajú. Skupinová komu-
nikácia vedie k spoločným významom, pričom ich sama predpokladá. Špecifi ckým príkladom je nový 
fenomén internetových sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter).

Slogan – vtipné propagačné heslo, napr. reklamný slogan

SMS – služba krátkych textových správ (Short Message Service)
 
Soap-opera (z angl. mydlová opera) – žáner televízneho seriálu podobný telenovelám, pre ktorý je 
typické obrovské množstvo častí. Dej zväčša približuje lepšie i horšie stránky medziľudských vzťahov.

Sociálna reklama – na rozdiel od komerčnej reklamy nás nenúti k nákupu určitého produktu, ale 
nabáda nás k tomu, aby sme sa zamysleli nad určitými javmi. Sociálna reklama nás upozorňuje na to, 
že ostatní ľudia alebo celé skupiny, ktorých nepoznáme, ktorí sú inej národnosti, alebo náboženstva, 
potrebujú pomoc.

Sociálna sieť – pojem vychádzajúci zo sociológie. Internetové sociálne siete umožňujú prepájanie 
kontaktov medzi ľuďmi, ktorí majú niečo spoločné.
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Spam – nevyžiadaná elektronická pošta; najviac je šírená prostredníctvom e-mailov ako reklama  

Speaker – angl. ekvivalent moderátora

Spravodajské otázky – sú to základné otázky kto?, čo?, kedy?, kde?, ktoré sú rozšírené otázkami 
ako? a prečo?; na spravodajské otázky odpovedajú spravodajské žánre tým, že prinášajú informácie 
o aktuálnych udalostiach

Spravodajské žánre – žánre spravodajstva, s ktorými sa stretávame v printových médiách, v tele-
vízii, v rozhlase aj na internete; pozri správa, pozri riport, pozri spravodajský rozhovor; pozri 
spravodajstvo

Spravodajský rozhovor – spravodajský žáner (pozri spravodajské žánre); v porovnaní s inter-
view je kratší, poskytuje odpovede na rovnaké otázky ako správa: jeho cieľom je predovšetkým 
informovanie o aktuálnych a závažných udalostiach, novinár je len v pozícii pýtajúceho sa, nie 
partnera, pričom spravidla nekladie viac než 3 – 4 otázky

Spravodajstvo – súhrn novinárskych textov, ktoré vecne, stručne a presne približujú aktuálnu či 
neznámu udalosť širokej verejnosti. V spravodajských textoch novinár nesmie prejavovať svoje vlastné 
názory a postoje, nemal by ani širšie komentovať či vysvetľovať danú udalosť. Spravodajstvo si vy-
žaduje vecné a zrozumiteľné vyjadrovanie, neprípustné sú slová s citovým zafarbením, zdrobneniny, 
slangové slová aj odborné výrazy. Základným žánrom spravodajstva je správa (pozri správa).

Správa – stručná, objektívna a zrozumiteľná informácia o aktuálnych udalostiach alebo javoch. 
Správa by mala byť vytvorená na základe faktov, pričom by mala odpovedať minimálne na tri zo 
šiestich spravodajských otázok. Autor v nej nevyjadruje svoje vlastné názory a postoje, nepoužíva 
slová s citovým zafarbením, zdrobneniny, cudzie slová, slangové ani odborné výrazy.

Sprostredkovaná (nepriama) komunikácia – dorozumievanie sa prostredníctvom nejakého 
technického prostriedku, napr. mobil alebo počítač (skype, čet, e-mail)

Spyware – široká škála počítačových programov, ktoré sú vytvorené s cieľom prevziať čiastočnú 
kontrolu nad počítačom bez súhlasu vlastníka, resp. používateľa. Výsledkom je napr. vytvorenie 
nežiadaných rozbaľovacích reklám, sledovanie zvykov prehliadania internetu na marketingové účely, 
alebo zmena konfi gurácie v počítači. Do počítača sa dostáva inštaláciou, nešíri sa teda takým spôso-
bom ako počítačové vírusy.

Stereotyp – zaužívaný, ustálený spôsob reagovania, konania

Stereotyp – silná a jednoduchá predstava o tom, ako nejaká vec alebo nejaký človek vyzerá alebo 
sa  správa 

Strih – napr. výber jednotlivých záberov (pozri záber) a ich usporiadanie v takom poradí (pozri 
montáž), že vznikne súvislý dej – fi lm, prípadne televízny seriál. Strih určuje aj tempo fi lmu. 
Rýchle striedanie záberov zvyšuje dynamiku. 

Strihač – odborník, ktorý je zodpovedný za strih 

Súkromné médiá (súkromný rozhlas, súkromná televízia) – pozri komerčné médiá

Systém jednotného označovania audiovizuálnych diel (JSO) – čísla, ktoré označujú vekovú 
hranicu vhodnosti, nevhodnosti či neprístupnosti vysielaných audiovizuálnych programov na základe 
zákonom stanovených kritérií. Vytvorené sú základné vekové skupiny maloletých do 7 rokov, do 12 
rokov, do 15 rokov a do 18 rokov, ktoré majú svoj grafi cký symbol jednotného označovania.
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Štúdio – priestor na výrobu materiálu, príspevku či samotné vysielanie

Tabloid – pôvodne novinový formát menších rozmerov, v dnešnom ponímaní označenie bulvárnej 
tlače, pozri bulvárna tlač

Talkshow – rozhlasový alebo televízny program predovšetkým zábavného charakteru, ktorého 
hlavnou súčasťou sú rozhovory s populárnymi osobnosťami

Telenovela – romantický televízny seriál, ktorého pôvod je v španielsky a portugalsky hovoriacich 
krajinách; vyznačuje sa veľkým počtom častí

Televízny seriál – sled na seba nadväzujúcich televíznych príbehov prepojených spoločnými črtami 
(najmä tými istými postavami)

Titulok – nadpis článku

Tlačené médiá (tlač) – pozri printové médiá

Tlačiar – odborník v tlačiarstve, v reprodukčnej technike. Produkuje potlačený materiál s využitím 
tlačového procesu.

Tlačová rada SR – zaoberá sa podnetmi upozorňujúcimi na porušovanie novinárskej etiky, taktiež 
podnetmi týkajúcimi sa bráneniu novinárom v prístupe k informáciám

Triler – napínavé dielo s námetom úmyselne vyvolávajúcim napätie a hrôzu

Typy relácií – rozhlasové a televízne relácie sa líšia podľa svojho zamerania a cieľa, s ktorým sú 
pripravované, napr. zábavné, zábavno-hudobné, kultúrne, vzdelávacie, náboženské, športové relácie, 
programy pre deti a mládež a pod.

Týždenník, týždenníky – označenie časopisov, ktoré vychádzajú raz do týždňa

Uhol kamery – rozsah scény, ktorú zachytíme pomocou kamery; zmenou uhla kamery môžeme 
snímať napr. širšiu oblasť scény

Vedúci vydania – redaktor, ktorý je zodpovedný za priebeh všetkých prác spojených s redakčnou 
prípravou novín alebo časopisov; ešte pred ich vytlačením číta všetky príspevky, kontroluje ich, rozho-
duje o ich konečnej podobe a prípadných zmenách

Verejnoprávna televízia – pozri verejnoprávne médiá

Verejnoprávne médiá – od štátu a komerčných záujmov relatívne nezávislé inštitúcie, ktorých 
fi nancovanie je zabezpečené predovšetkým z koncesionárskych poplatkov a len v obmedzenej miere 
z reklamnej činnosti. Na rozdiel od komerčných médií ich cieľom nie je tvorba zisku, ale služba verej-
nosti, a to bez rozdielu veku, národnosti, vierovyznania, pohlavia a pod. Ich úlohou je tiež vzdelávanie 
a šírenie kultúry.

Videohry – počítačové hry hrané na hracích konzolách pripojených k televíznemu monitoru

Videoklipy – spracovanie piesní pomocou strihu a montáže do podoby audiovizuálneho diela

Vysielanie – priame šírenie programu smerovaného verejnosti prostredníctvom verejných telekomu-
nikačných sietí alebo telekomunikačných zariadení
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Webová stránka – hovorovo webstránka, nepresne tiež označovaná ako internetová stránka

Western – umelecký žáner stvárnený v podobe fi lmových alebo literárnych diel, ktoré prezentujú 
dobrodružné príbehy kovbojov, indiánov či zlatokopov z amerického divokého západu

Wikipédia – webová encyklopédia s neobmedzeným prístupom a otvoreným obsahom, ktorý 
možno voľne upravovať

Záber – základná stavebná jednotka fi lmu, základný nositeľ fi lmového významu; zväčša krátka, 
neprerušená sekvencia fi lmu trvajúca maximálne niekoľko sekúnd

Žáner – zovšeobecnený súbor pravidiel, ktorými sa riadi tvorba konkrétnych textov. Podľa jednotli-
vých znakov, spôsobu spracovania (resp. kompozície) a štýlu (resp. jazyka) môžeme určiť, o aký žáner 
ide. Podľa základného delenia novinárskych žánrov rozlišujeme spravodajstvo a publicistiku racionál-
neho a publicistiku emocionálneho typu.

Žánre publicistiky racionálneho typu – žánre, s ktorými sa stretávame v printových médiách, 
v televízii, v rozhlase aj na internete; pozri interview, pozri komentár; pozri publicistika racio-
nálneho typu

Žánre publicistiky emocionálneho typu – žánre, s ktorými sa stretávame v printových médiách, 
v televízii, v rozhlase aj na internete; pozri reportáž; pozri publicistika emocionálneho typu
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Prílohy učebnice
kap. 1.1 –  
G1

S fi nančnou podporou 
programu EÚ 
Bezpečný internet
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Kap. 3.4 – 
F1

.bodka milana lasicu 
Datum: 2011-01-31 
Zdroj: Týždeň 
Nadpis: .bodka milana lasicu 

.emil, zažil som zvláštnu príhodu a neviem, čo si mám o tom myslieť, pretože vysvetlenia môžu 
byť rozličné. Išiel som do supermarketu. Len tak, popozerať sa, lebo väčšinou nenakupujem, 
ale občas sa rád po tom obchode poprechádzam a predstavujem si, čo by som si všetko mohol 
kúpiť, keby som na to mal, lenže problém ani nie je v tom, že na to nemám, ale v tom, že to 
nepotrebujem, pretože to, čo potrebujem, už mám. A tak som prišiel na to, že tí, čo na to majú, 
nakupujú to, čo nutne nepotrebujú, ale kupujú to, lebo sa to predáva. To je princíp. Takže radšej 
na to, čo nepotrebujem, nebudem mať, než aby som nakupoval to, čo nepotrebujem, lebo na to 
mám. 

Dúfam, že si ma pochopil. Takže – išiel som do supermarketu, pred ktorým postávajú bezdo-
movci a žobrú o pár centov, väčšinou na jedlo, lebo to asi zaberá, predsa tam nebude stáť 
a pýtať si na pivo. Niektorí len mlčky prosebne hľadia, niektorí hľadia vyčítavo, aby si si uvedo-
mil, že ak nemajú na pivo, tak za to môžeš ty. A niektorí sa aj prihovoria. Tak ako ten, čo ku 
mne pristúpil. „Mohli by ste ma podporiť?“ To znelo dôstojne, lebo iní hovoria „už dva dni 
som nejedol“ a páchne z nich ako zo suda. „Mohli by ste ma podporiť“ znie skoro ako úradná 
žiadosť, akurát ústna, nie písomná. Takže on: „mohli by ste ma podporiť“ a ja: „nemohol“. 

Jednak sa mi nechcelo, jednak som nemal drobné a bolo by mi trápne pýtať sa ho, či mi nemá 
rozmeniť. Takže ja: „nemohol“. A tu on nečakane: „a dôvod?“ Takže to fakt bola úradná žiadosť 
a ak som jej nechcel vyhovieť, musel som, podľa predpisov, udať dôvod. A ja som bol v rozpa-
koch, lebo na tie dôvody, ktoré som uviedol o pár riadkov vyššie, som v tom prekvapení zabu-
dol. Nehovoriac o tom, že na úradnú žiadosť o podporu sa nehodí odpovedať „nechce sa mi“. 
Išiel som ďalej. A čo je príznačné, mal som pocit viny. Odmietol som žiadosť o podporu bez 
udania dôvodu. Myslím na to už dva dni, ale pocit viny, našťastie, slabne. Tvoj Miro.

Timea je moderátorka. Pracuje v najsamsuper Rádiečku, ako oznamujú, keď sa s kolegami strie-
dajú za mikrofónom. Timea veľa pracuje. Dosť zarába. Dbá o seba. Všetko má svoje. Dokonca 
aj farbu vlasov. Februárové depky zvykne preložiť dovolenkou na južnej pologuli.
Sima je takisto moderátorka. Pracuje v tom istom Rádiečku ako Timea, ibaže kratšie. Všetko 
chce mať ako Timea. Takže nemá svoje nič. Ani prízvuk. Obe robia dopoludňajšie relácie pre 
ženy. V pondelok kozmetika, v utorok techniky dýchania a tak. Nedeľa je o varení. Rozhovory, 
pesničky, recepty. Od deviatej do dvanástej je Rádiečko o týchto dvoch nesmiernych ženách. 
Výsledok? Tisícky vďačných domácností.
„Nórmálne sa némožem ópytat v sámoške, či majú próbiotický jógurt,“ vykladá so zdeseným 
nadšením Sima. Je pred vysielaním. „Ma póznajú pó hlase, póchopíš to?!“
„Ti fándia, mója.“ Timea vie, že za slávu treba platiť. V štúdiu zasvietila červená.
Tento týždeň robí Sima. Timea bola na dovolenke. V Afrike. Keňa. Nairobi. Safari a tak. Ale už 
je späť. Bolo by nespravodlivé, keby sa to poslucháči nedozvedeli.
„O desať ideme,“ kývol zvukár Tibi spoza pulta.
Dámy sa nadýchli, výživným leskom narýchlo pretreli pery.
„Váženi póslucháči, zdraví vás Síma. Dnes je špécial deň. Dnes sme tu na vás dve, so mnou tu 
sédi Timea...“
„Ahojte...“
„... dnes vám prétstavime áfricku kúchyňu, a že préčo, sa dózviete póópesničke..“
Po pesničke sa poslucháči dozvedeli, že hneď ako výjdete z Nairobi, tak tam je ta buš nórmalne, 
ako keť ídete cez Šáfko a tam žeáutobusy, tak tam žepštrósy, ántilopy, žírafi . Ále so žírafou je 
próblem, lebo kéť výjde nácestu, tak tó músite zástreliť, lébo ju óslepíte a ínak by ste jú zrázili.

Kap. 4.1 – 
B3
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Kap. 4.2 – 
A1

Kap. 5.3 – 
A1

Výhody rozhlasu:
Akustickosť – zvukové prvky sú v popredí, sprostredkuje sa len to, čo dokážeme vnímať 
sluchom
Rýchlosť – od zdroja do éteru je len krátky čas 
Všadeprítomnosť – možnosť počúvať kdekoľvek a kedykoľvek (aj pri vykonávaní inej činnosti)
Nižšia nákladnosť
Selektívnosť – ľahšie oslovuje určité cieľové skupiny (predovšetkým v reklame)
Masovosť – môže ho počúvať veľa ľudí
Kreatívnosť – viac možností vložiť kreativitu do napr. reklamného spotu, rozhlasovej hry – 
podporuje obrazotvornosť poslucháča
Aktuálnosť/operatívnosť – ponuka aktuálnych informácií, ktoré sú pohotovo spracované na 
distribúciu

Nevýhody rozhlasu:
Chýba obrazový rozmer vysielania – rozhlasové vysielanie je iba auditívne (nahrádzajú to webo-
vé portály rozhlasových staníc, ktoré ponúkajú aspoň náhradu v podobe pohľadu do štúdia 
prostredníctvom webkamery)
Neopakovateľnosť – krátky prejav, ku ktorému sa už poslucháč nevie vrátiť. Z tohto dôvodu sa 
v rozhlasovom vysielaní informácie opakujú viackrát cez deň. 

„A čo jedia tí Áfričania?“
„Nó, hlávne méso. Tág jako my máme základ strávy že kápustu, álebo v Ázii že rýžu, oni tam 
máju že meso.“
„A aké méso?“
„To ídeš do réštaurácie, vísi tam vlajočka a kým ju nédáš dole, ti nósia. Pštrósy, zébry, ántilopy. 
So žírafou sóm já ále mála próblem, sóm si ju pámetala sózoo.“
„Čo si tam éčte jédla?“
„Krókodýla, ale to neni célkom rýba. Masny bol dosť. Ále nájviac si tam cénia žedívinu. Sá to 
vóla žedžvajčibu, álebo tak. Si to népametám célkom. Róbia to z jáhňaciny.“
„Si aj várila tam? Niéčo slóvenske. Take žehálušky?“
„Áno. Špágety.“
„Si aj bóla ženiékde índe?“
„Áno. Íba v Náirobi.“
„... na Rádiečku Najsamfasasuper póčuvate Timeu a Simu. Pókračujeme póópesničke.“
Emilova žena tiež rada počúva Rádiečko. V nedeľu najradšej. Popritom chystá obed. Z ponúka-
ných receptov ešte žiadny nevyskúšala. Aj dnes varí. Čo sa patrí na nedeľu. Aj preto má Emil 
svoju ženu rád.
„Čo bude?“
„Vydrž, uvidíš.“
Emilovi sa z kuchyne nechce odísť. Rádiečko hýri informáciami. 
„Prečo to počúvaš?!“
„A čo budem? Floydov viem naspamäť. A teba takisto.“

(Silvester Lavrík, Banálny román No. 987)

A9, B4, C1, D3, E5, F6, G7, H2, I10, J8
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Kap. 4.2 – 
G1

Kap. 5.5 – 
B2

A – Obchod na korze; B – Perinbaba; C – Titanic; D – Jánošík; E – Jurský park; 
F – Ben Hur

Kap. 6.3 – 
D2

ESRB Rating Symbols

(Early Childhood možno preložiť ako ranné detstvo. Tieto hry sú vhodné už pre deti od 
3 rokov. Rodičia sa nemusia obávať, že obsah hry by mohol byť pre deti nevhodný.) 

EVERYONE
(Tituly označené písmenom E (Každý) sú vhodné  pre deti od 6 rokov. Zväčša  majú podobu 
animovaného fi lmu alebo rozprávky. Zriedkavo však môžu obsahovať  náznak násilia a/alebo  
nespisovné slovo.) 

EVERYONE  10+ (Tituly označené symbolom E10+ sú vhodné pre deti staršie ako 10 rokov. 
Tituly v tejto kategórii môžu obsahovať viac animácií, fantázie a jemné násilie, nespisovný jazyk 
a/alebo náznak neslušných tém.)

TEEN
(Takto označené tituly majú obsah vhodný pre tínedžerov, pre deti a mládež staršie ako 
13 rokov. Neraz už obsahujú násilie, neslušné témy, drsnejší  humor, minimum krvavých scén, 
predstieraný hazard a/alebo občasné použitie neslušných výrazov.)

MATURE
(Tituly označené ako M (Dospelý) majú obsah, ktorý je vhodný pre osoby staršie ako 17 rokov. 
Tituly v tejto kategórii už totiž  môžu obsahovať prudké násilie, krv, sexuálny obsah a/alebo 
vulgárne výrazy.)

ADULTS ONLY
(Tituly označené ako AO sú určené len dospelým, teda osobám starším ako 18 rokov. 
Hry obsahujú násilné scény a/alebo majú zreteľný sexuálny obsah.)

http://www.esrb.org/ratings/ratings_guide.jsp#rating_symbols
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Kap. 6.3 – 
Uvažuj

Môže počítačová hra ovplyvniť zdravý vývoj dieťaťa?
Či sa nám to páči, alebo nie, socializáciu detí postupne preberá na svoje plecia elektronika 
v podobe médií, akými sú televízia, rádio, internet, počítačové hry. 

Človek je od prírody tvor hravý. Hra je sprievodným javom celej našej spoločnosti. Líši sa kultúrou, 
zvykmi, tradíciami. Jej podstata je však stále rovnaká. Dieťa sa pomocou hry pripravuje na svoje 
budúce pôsobenie (napodobňovanie), dospelému prináša relax, uvoľnenie, zábavu, pohodu. Preto 
je hra v každej svojej forme veľmi dôležitý nástroj socializácie jedinca. Hrou sa dieťa naučí omnoho 
viac ako mechanickým memorovaním. Počítačová hra poskytuje deťom vnemy takmer pre všetky 
zmysly. Má však počítačová hra okrem zábavy aj iný vplyv? 

Psychologická obec sa v názore na televízne a počítačové násilie delí stále na dve časti. Jedna 
hovorí, že násilie v televízii a v počítačových hrách nemá vplyv na vývoj človeka a nemalo by 
sa obmedzovať, druhá skupina psychológov zase zastáva názor, že tento vplyv je veľmi silný 
a významný. 

V mnohom nám môžu pomôcť výskumy, ktoré sa zaoberajú vplyvom televízneho násilia, a to 
nielen na detského diváka. Tieto prebiehajú už niekoľko rokov a nezvratne deklarujú nevhodnosť 
akčných a násilníckych scén vo fi lmoch, kde sa dôsledky častého sledovania takýchto fi lmov hlavne 
u detského diváka môžu prejaviť až o 10 a viac rokov. Toto zistenie je alarmujúce, lebo rozdiel 

Hodnotiace symboly používané organizáciou PEGI

   BAD LANGUAGE      – VULGÁRNY JAZYK – hra obsahuje vulgarizmy

   DISCRIMINATION  – DISKRIMINÁCIA – hra obsahuje scény a materiály,   
   ktoré podporujú diskrimináciu

   DRUGS   – DROGY – hra opisuje užívanie drog alebo sú v nej drogy inak  
   propagované

   FEAR    – STRACH – hra obsahuje strašidelné scény, môže vyvolávať   
   strach a hrôzu

   GAMBLING   – GAMBLERSTVO A ZÁVISLOSŤ – hra propaguje 
   gamblerstvo

   SEX  – hra znázorňuje nahotu a sexuálne scény alebo inak propaguje   
   nahotu a sex

   VIOLENCE    – NÁSILIE – hra obsahuje násilné scény

   ONLINE GAME    – ONLINE HRA – hra, ktorú hrajú súčasne viacerí hráči,  
   tí sú od seba fyzicky vzdialení a osobne sa môžu alebo nemusia poznať

   ZDROJ: http://www.pegi.info/cs/index/
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medzi fi lmom a počítačovou hrou je značný. Pri fi lme sa dieťa stáva len pasívnym pozorova-
teľom deja, pričom pri počítačovej hre sa dieťa aktívne zapája do interaktívneho deja, tvorí 
a mení ho. Je vždy jej hlavným hrdinom. 

Prieskum, ktorý som spracoval s názvom Počítačové hry ako rizikový faktor socializácie dieťaťa 
vo veku 10 – 15 rokov, mi poskytol informáciu, podľa ktorej až 40 % opýtaných respondentov 
(chlapcov) a takmer 28 % opýtaných dievčat hrá nevhodné počítačové hry. Ide hlavne o hry 
s agresívnym násilným nábojom, hry podporujúce nenávisť, rasizmus, intoleranciu, sexuálnu 
neviazanosť s obsahom proti ľudskosti či morálke. 

Súčasťou tohto prieskumu bola aj snaha o zistenie hodnotového aspektu šiestich najhranejších 
počítačových hier, v ktorom z prosociálnych hodnôt, akými sú darovanie, útecha, pomoc, solida-
rita, odpustenie, trpezlivosť, ohľaduplnosť, asertivita a delenie si našla uplatnenie iba pomoc. Tá 
sa tu nechápe ako pomoc nezištná, ale skôr ako určitý spôsob kooperatívy medzi hráčmi, ktorí 
si navzájom pomáhajú pri zdolávaní prekážok alebo pri porážke nepriateľa. Je len samozrejmé, 
že v rámci vytvárania hodnotového systému je prosociálne správanie veľmi dôležité. Počítačové 
hry, ktoré sme analyzovali, v sebe neukrývajú takmer žiadne z prosociálnych hodnôt. 

Niekto môže namietať, že napr. rozprávky, na ktorých sme boli my skôr narodení vychovávaní 
a ktoré výrazne ovplyvnili našu socializáciu, obsahujú tiež prvky násilia. Avšak všetci tí, ktorí 
porovnávajú počítačové hry alebo akčné fi lmy s rozprávkami, si neuvedomujú, že útočné formy 
správania sú v rozprávkach spracované práve v prosociálnom kontexte. V rozprávkach a klasic-
kých dielach dobrodružnej literatúry je násilná smrť alebo krutý trest formou odplaty za spácha-
né zlo alebo násilie na nevinných, je teda súčasťou katarzie príbehu, vedie dieťa k poznaniu, že 
zlo je potrestané a pomáha mu premôcť strach. Zlo a jeho potrestanie je v rozprávkach symbo-
lom predstavujúcim spravodlivosť – vždy víťazí dobro nad zlom. 

Jeden z psychoterapeutických smerov hovorí, že si každý z nás utvára svoj vlastný svet. Každý 
podľa vlastných skúseností, a keď sú deti a mládež hojne vystavovaní vplyvu násilia v televízii, 
hrách či v drastických rozprávkach, tak je tým ich svet nejako ovplyvnený, takzvane si „nasta-
vujú kontext“. Začnú to chápať ako určitú normu. A ak sa naučia napríklad vo svojom virtuál-
nom svete, teda napríklad v počítačovom svete, uvoľňovať svoju agresiu tým, že budú strieľať po 
ostatných, určitým spôsobom sa to podpíše aj na ich bežnej norme správania. Rizikové pre dieťa 
je aj to, že keď v počítačovej hre niekoho rozstrieľa a potom si hru pustí znova, postava „vstane 
z mŕtvych“ a akoby sa nič nestalo.
 
Na základe štúdia odbornej literatúry a zovšeobecnenia vlastných skúseností treba uvažovať 
o nasledovných negatívnych dôsledkoch pedagogicky neusmerneného hrania počítačových hier: 
  ochudobňovanie reči a jej vulgarizácia (hlavne počítačové herne), 
  neurotizmus, 
  propagácia násilia, 
  utváranie predsudkov, 
  dočasná (úplná) strata záujmu o okolitý svet, 
  dočasná (úplná) strata kontaktu s okolitým svetom, 
  oslabenie vôľových schopností, 
  oslabenie schopnosti empatie, 
  rozvoj komplexu moci, 
  strata objektívneho posudzovania reality, 
  strata prosociálnosti. 

Môže sa hranie počítačovej hry skončiť závislosťou?
Pri analýze počítačovej hry a jej využívaní v detskom veku je potrebné zobrať do úvahy aj riziko 
vzniku patologického hráčstva. Vedie k tomu poznanie vekových zvláštností detí pubescentného 
veku, prirodzená potreba hier v detskom veku, lákavosť hier a ich rafi nované psychologické spra-

dokončenie na s. 120
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Kap. 6.5 – 
E3

Nebuďte hlúpym užívateľom internetu
Moje aktivity na internete sú štandardného rozsahu − e-maily, facebook, nejaké diskusné fóra, ale aj 
internet banking, nákupy cez internetové obchody a burzy, či predaj fotografi í prostredníctvom nie-
koľkých fotobaniek na svete. Fotobanky sú také internetové portály, do ktorých sa užívatelia (fotografi ) 
prihlásia, vložia svoje fotky a v prípade, že o ne nejaký kupec prejaví záujem, fotobanka mu fotku pre-
dá a fotograf dostane časť predajnej ceny (viac na www.predatfotky.sk).  Nikdy som si nedával nijaký 
veľký pozor, veľa hesiel som mal rovnakých a jednoduchých. Hovoril som si, že vlastne o nič nejde.
Kvôli pracovným povinnostiam som sa jedného dňa ocitol v zahraničnom hoteli, kde bola k dispozícii 
internetová sieť, ku ktorej som sa mohol pripojiť so svojím laptopom. Okrem toho hotel poskytoval tri 
verejné počítače, z ktorých sa mohol pripojiť každý návštevník hotela. Zahraničie bolo exotické, veľa 
som fotil, fotky dával do fotobaniek, písal si s kamarátmi, odpisoval na e-maily a veselo som si pozeral 
internetové stránky.
Až jedného rána som zistil, že sa neviem prihlásiť k svojmu e-mailovému kontu. Nepovažoval som to 
za dôležité, lebo už v minulosti sa stalo, že som mal menší problém s prihlásením a vždy sa to vyrie-
šilo v priebehu pár hodín.  Skúsil som sa prihlásiť na obed a všetko fungovalo. Výborne. Nasledujúci 
deň som zistil, že sa neviem prihlásiť do jednej zo svojich fotobaniek. Opäť som si povedal, že môže 
byť problém u nich a nevenoval som tomu pozornosť. Skúsil som sa prihlásiť na ďalší deň a stále nič. 
Vyskúšal som inú fotobanku  a výsledok bol rovnaký. Postupne som skúsil všetky fotobanky, na ktorých 
mám kontá, a nevedel som sa prihlásiť do žiadnej. Formulárom na zaslanie nového hesla som si ešte 
nechal poslať nové heslo, ale žiadny e-mail nedorazil. Pochopil som, že mám problém. Niekto prevzal 
kontrolu nad mojimi účtami, zmenil heslo, zmenil e-mail na posielanie informácií.  Moje zarobené 
peniaze si mohol poslať na svoj účet, fotky vymazať, zistiť moje osobné údaje.
Trvalo týždeň, než som zložitým spôsobom presvedčil fotobanky o tom, že som skutočný vlastník 
účtov. Podarilo sa mi to a našťastie som neprišiel o žiadne peniaze.

Čítajte viac: http://markovic.blog.sme.sk/c/222237/Nebudte-hlupym-uzivatelom-internetu.html#ixzz0u2VyNWCm

covanie, nedostatočné legislatívne a organizačné zabezpečenie ochrany detí v tejto oblasti. Ak sa tieto 
objektívne dané okolnosti spoja so zanedbávajúcou výchovou, nedostatkom úprimných vzťahov 
v rodine či nedostatkom času, ochoty alebo schopností výchovne sa zaoberať dieťaťom, vzniká riziko 
ohrozenia dieťaťa, ktoré v prvom štádiu môžeme nazvať ako zanietenosť pre hru. Dieťa sa tak pre 
emocionálnu a sociálnu izoláciu môže vzdialiť od plnenia prirodzených vývinových, socializačných 
úloh a rozvíjania morálnych a vôľových vlastností. 

Počítačové hry pôsobia na nezrelú detskú psychiku oveľa viac ako na zrelú psychiku dospelého človeka. 
Detská psychika je viac zraniteľná a podlieha oveľa rýchlejšie rozvoju všetkých druhov závislostí. 

Počítačová hra spĺňa všetkých šesť znakov závislostí, akými sú silná túžba alebo pocit popudu, ťažkosti 
so sebaovládaním, odvykací stav, rast tolerancie, postupné zanedbávanie iných potešení alebo záujmov 
a pokračovanie aj napriek jasnému dôkazu škodlivých následkov. Z vlastnej skúsenosti môžem tvrdiť, že 
pri počítačových hrách je len veľmi ťažké zistiť presný moment prechodu od „normálneho“ hrania cez 
zanietenosť hraním až po vznikajúcu „závislosť“ od hry. Z detstva si v podstate nespomínam na žiadnu 
klasickú hru, ktorá by ma natoľko zaujala, aby som nevenoval pozornosť iným činnostiam. Ten ohromný 
pocit akejsi sebarealizácie a sebauspokojenia, na ktorom treba v reálnom živote tvrdo pracovať, sa dá 
v počítačovej hre dosiahnuť za niekoľko minút. V každom prípade čas, ktorý dieťa venuje hraniu, treba 
obmedziť a určiť si jasné pravidlá. So zvyšovaním „časovej dávky“ sa zvyšuje aj potenciálna závislosť. 
Zaujímavý je fakt, že nelátkové závislosti, akými sú gamblovanie, závislosť od internetu, závislosť od 
esemesiek, ale aj počítačových hier, sú z hľadiska vzdelania alebo intelektových schopností postihnutých 
ľudí posunuté k tým vyšším hodnotám. Intelekt týchto ľudí je nadpriemerný, nejde o hlúposť, ale o túžbu 
navodiť si určitý stav. Postihnutý vlastne s hracím automatom alebo počítačovou hrou zvádza boj. On ho 
potrebuje poraziť, je tam určitá adrenalínová, kompetetívna, súťaživá zložka. 

ZDROJ: http://www.zodpovedne.sk/kapitola3.php?kat=hry (krátené, celé znenie textu je dostupné na DVD 
k tejto učebnii)
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súhlasu majiteľa práv je trestné.

ISBN 978-80-8120-245-2

Ahoj, kamaráti, 
zamysleli ste sa už niekedy nad tým, ako často v rozhovoroch 
používate slovo „médiá“? Zrejme to nebude tak často, ako sa 
s nimi stretávate. Alebo sa vám už stalo, že ste čo i len jeden 
deň boli bez televízie, internetu, rozhlasu, knihy, novín či 
časopisu? Médiá sa stali prirodzenou súčasťou nášho života. 
Využívame ich, keď potrebujeme získať  informácie 
o aktuálnom dianí, keď sa chceme niečo naučiť alebo len 
tak sa zabaviť. V mnohom dokážu byť pre nás prínosné. 
Majú však aj svoje nedostatky. Učebnica, ktorú máte v rukách, 
vám môže pomôcť spoznať, ako médiá fungujú, čím môžu náš 
život obohatiť, ale aj aké riziká sú spojené s ich používaním. 

Učebnica neponúka veľa teórie či poučiek. Je najmä priestorom 
pre vás – vaše zamyslenia, úvahy, hodnotenia – ponúka množstvo 
príležitostí objavovať a tvoriť. Prvá zo siedmich kapitol je zozna-
movacia – nielenže zistíte, čo všetko sa dokáže ukryť pod slovo 
„médium“, ale spoznáte aj svoje mediálne návyky. V ďalší štyroch 
kapitolách sa dozviete, čím je určité médium výnimočné a čím 
sa odlišuje od iných. Každá kapitola sa končí krátkym zhrnutím. 
V poslednej kapitole vám téma reklamy pomôže upevniť si všetky 
nadobudnuté poznatky a zručnosti.

Svet okolo nás je pestrý a plný súvislostí. Podobne aj 
v médiách nájdete nielen zábavu, ale i informácie o prírode, 
histórii, kultúre, politike, športe a ďalšie. Preto sa vo vašej 
učebnici bude od vás vyžadovať, aby ste využili aj poznatky 
z iných vyučovacích predmetov. Sme presvedčení, že to 
zvládnete. Prajeme vám šťastnú cestu svetom médií. 

Autori

Ako sa orientovať v učebnici?

 – úroveň obtiažnosti úlohy (1 – 5)

 – pracuj s prílohou

 – projekt

 – úloha na hlbšie zamyslenie

   – trocha teórie

   – zaujímavosť

   – vypracuj do zošita

Priraď obrázky 
k niektorým 
kapitolám 
z tejto učebnice. 
Diskutujte 
o tom.
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