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TAKÉ SME BOLI: SPOMIENKY NA TELEVÍZNE PROGRAMY 

PRE DETI A MLÁDEŽ NA SLOVENSKU 

 
Lenka Regrutová 

 
 

Vážení televízni čitatelia! 
 

Na medzinárodnom festivale Cena Dunaja v roku 1999 (archív RTVS) vyslovil nórsky 

pedagóg Chris Foss vzácnu a pravdivú myšlienku: „Mali by sme deťom dovoliť, aby boli 

deťmi, lebo nimi sú iba chvíľu.“ Televízia si toto poslanie uvedomovala a už v začiatkoch 

vysielania na Slovensku vytvárala priestor pre najmladšie publikum a o redakcii vysielania 

pre deti a mládež sa často hovorilo ako o televízii v televízii, pretože vyrábala žánrovo 

rozmanité programy. Prostredníctvom archívnych záznamov a osobných rozhovorov 

s televíznymi tvorcami vám postupne predstavíme miniseriál výberu televíznej tvorby, ktorá 

desaťročia formovala vkus televíznych divákov. Pohodlne sa usaďte, o chvíľu začíname. 

 

1. Objavovanie nových kontinentov televíznej práce 
 

Už v začiatkoch televízneho vysielania na Slovensku sa vytvorila Detská redakcia, ktorá 

sa neskôr sformovala a najdlhšie obdobie pôsobila v rámci útvaru Hlavnej redakcie 

vysielania pre deti a mládež (1959 – 1987). Pre detské publikum rozličného veku (spočiatku 

predovšetkým pre deti od 7 do 10 rokov, neskôr pre pionierov a starších) postupne 

pripravovala všetky televízne formy a druhy v úsilí pôsobiť na diváka čo najkomplexnejšie. 

Prvé vysielania mal na starosti malý kolektív tvorcov (Z. Bachnárová, F. Wiedermanová,  

J. Ružiak, J. Kmeť, Ľ. Vavro), ktorý sa postupne rozrastal a v 70. a 80. rokoch redakciu tvorilo 

takmer 100 pracovníkov (k začiatkom vysielania bližšie pozri Koščo 1978; Počiatek 1986; 

Rehák 1981; Stadtrucker 2015). Prvý vedúci vysielania pre deti a mládež Jozef Ružiak priblížil 

divákom v 50. rokoch predstavu o skladbe programov pre deti: „Budeme pre vás vysielať 

rozprávky, rôzne zábavné i poučné pásma. Povodíme vás po milej našej vlasti, po celom 

svete. A nakoniec naša kamera zachytí i váš život, vaše zábavy, radosti, vašu prácu, či už 

v škole alebo rôznych krúžkoch.“ (Kto by si pamätal na prvé odhlásenie 1966) Uvedenú 

skladbu programov sa redakcii úspešne podarilo napĺňať. Spočiatku sa vysielalo dva razy 

týždenne (v stredu a sobotu), pričom program sa často pre množstvo technických porúch 

prerušoval (napr. prvé vysielanie pre deti bolo plánované na hodinu a vysielalo sa dve a pol 

hodiny). Detskému divákovi sa ponúkol priestor už v priebehu prvého vysielania,  

3. novembra 1956, keď si tvorcovia pripravili 12 programových čísel a televíznym divákom 

sa postupne predstavili ukážky z bábkovej hry, tanečné vystúpenia, klaun Bimbo, Zajko 

Bojko s tetou Vierou (V. Bálithová) a ďalší. Prvá hlásateľka Hilda Michalíková spomína  

na začiatky vysielania aj takto: „Tie prvé časy v televízii boli niekedy veľmi veselé. Bolo  

to také objavovanie novej pevniny, objavovanie nových kontinentov televíznej práce.“ 

(tamtiež 1966) Televízia si veľmi rýchlo získala aj svojich priaznivcov a dopisovateľov, ktorí 

pomáhali vytvárať program pre deti. Pri príležitosti 15-teho výročia vysielania na Slovensku 

vyhlásila televízia súťaž s názvom Sme rovnako mladí pre divákov vo veku 15 rokov  

a 15 mladých ľudí bolo pozvaných do televízie, kde sa mohli oboznámiť s prácou hlásateľky, 

anketára, technika, strihača, osvetľovača, kameramana a sprostredkovať to divákom 

v publicistickej relácii Lastovička (1971). Diváci sa tak už od začiatku vysielania aktívne 

zapájali do tvorby programov a televízia sa pre nich stávala ďalšou autoritou (tvorcovia  

si na pomoc prizývali aj pedagógov a psychológov). V kontexte hodnotenia televíznej 

produkcie pre deti a mládež oceňujú jej dlhoroční tvorcovia (Glasnerová 2017; Králik 2016; 
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Predmerský 2016) množstvo výrobných ponúk najmä v 70. a 80. rokoch (napr. v rámci 

dramatickej tvorby sa ročne vyrobilo 12 hodinových, 32 polhodinových rozprávok a 1 – 2 

seriály), ako aj nižšiu mieru ideologického zaťaženia v porovnaní s inou produkciou. 

Dramaturgička Magdaléna Glasnerová (2017) spomína, že až na úsmevné zásahy  

a obmedzenia dokázal dlhoročný šéf tvorivej skupiny Ján Chlebík aj v období normalizácie 

zastaviť požiadavky na svojich pleciach a ľuďom sa tvorivo pracovalo. Navyše, mnohé 

z textov s gnómickým obsahom možno považovať za podnetné aj pre súčasnú generáciu 

detí. K takýmto programom patria aj tituly najstaršieho televízneho žánru pre deti, ktorý  

sa vysiela aj v súčasnosti – rozprávky na dobrú noc. 

 

2. Už slniečko išlo spať – večerníčková tvorba  
  

Teta Viera (V. Bálinthová) a teta Zora (Z. Bachnárová) spočiatku čítali rozprávky deťom 

pred kamerou, ilustrovalo sa to kresbami a dopĺňalo rozhovorom so Zajkom Bojkom. Aj Karol 

Machata čítal deťom rozprávky, no tvorcovia prišli na to, že to nie je televízne a začali bez 

väčších skúseností uvažovať o forme rozprávky na dobrú noc. Spočiatku si požičiavali filmy 

z Krátkeho filmu (1 mesačne pôvodná a 3 z filmu – vysielalo sa v nedeľu), no ani tie neboli 

vyrábané ako večerníčky. Redaktorka a dramaturgička Judita Šimkovičová v spolupráci 

s autormi a vydavateľstvom Mladé letá hľadali rozprávky vhodné na podklad pre televíznu 

rozprávku na dobrú noc. Bolo potrebné vyrobiť všetko od začiatku. Prvá pôvodná 

bratislavská rozprávka na dobrú noc z roku 1965 bola hraná (robená na film): O javorovom 

liste, ktorý priniesol dobrý deň. Postupne sa skúšali rôzne technológie a v prenajatom 

pivničnom priestore na Sibírskej ulici v Bratislave sa začali animovať prvé večerníčkové 

seriály. Pribúdali autori, výtvarníci, kameramani (J. Hajdu) a režiséri (predovšetkým  

J. Chlebík). Prvý medzinárodný úspech v tom čase zaznamenala rozprávka Strašiak Matej – 

cena na medzinárodnom festivale v Mníchove v roku 1968. Judita Šimkovičová začala viac 

vyrábať publicistické relácie a tvorby večerníčkov sa ujala Anna Minichová, ktorá ich 

vyrábala viac ako 20 rokov. „Naše večerníčky majú ducha, sú iné. Televízia bude musieť byť 

tej Minichovej Hanke za tie večerníčky vďačná, pokým bude. Ona ťahala so sebou ľudí, 

ona sama bola taká rozprávková bytosť. S ňou sa osud tiež všelijako zahrával, ale v nej to 

dobro vždy ostávalo a ona nás všetkých vždy presvedčila sama sebou o tom, že dobro 

nemusí byť len v rozprávke.“ (Takí sme boli 1996f) Aj v tvorbe večerníčkov možno 

zaznamenať pestrosť (dodnes sa vyrobilo skoro 400 seriálov s rozličnou formou spracovania). 

Anna Minichová tvorila rozprávky pre najmenších, ktoré boli „detskému oku ľúbivé,  

ale nie gýčové“, Marianna Grznárová vytvárala moderný typ rozprávok, Mikuláš Kočan 

zemité, chlapské a Ivan Štrpka ako básnik vnášal zas inú poetiku do tvorby (Glasnerová 

2017). Svoju cestu k súčasnej podobe mala aj zvučka televíznej rozprávky na dobrú noc. 

Spočiatku mali diváci možnosť vidieť ježka z paneláka hrajúceho na klavíri (1966), neskôr  

to boli handroví panáčikovia, ktorí vyskakovali z prúteného košíka (1971 – 1976) a v roku 

1977 vytvorila Anna Minichová populárnu postavu deduška Večerníčka (deduško 

Večerníček sa neskôr na podnet detí stal aj protagonistom seriálu V chalúpke  

a za chalúpkou; viac k vybraným titulom pozri Regrutová 2012). Večerníček patrí k najdlhšie 

vysielaným žánrom televíznej tvorby pre deti. Pôvodné tituly rozprávok na dobrú noc boli 

úspešné aj v medzinárodnom kontexte a mnohé z nich si pre svoj nadčasový charakter 

a poetiku nachádzajú svojich detských priaznivcov aj dnes.  

 

3. Rozprávka o... – hra pre deti 
 

K prvým dramaturgičkám televíznej tvorby pre deti patrí aj Frederika Wiedermanová, 

ktorá si spomína, ako sa po zaškolení v Prahe začali realizovať nápady k programom. 

Spočiatku sa vysielali jednoduché podoby rozprávok (v predchádzajúcej časti spomínaná 

čítaná forma s tetou Vierou a tetou Zorou) a postupne k nim pribúdali pôvodné inscenácie 

od renomovaných spisovateľov (E. Čepčeková, M. Ďuríčková, K. Jarunková, R. Móric,  
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H. Križanová-Brindzová, H. Zelinová). K prvým dramatickým formám patrili inscenácie 

s bábkami, ktoré sa na Slovensku vysielajú od roku 1959. Najskôr sa preberali prenosy 

z profesionálnych bábkových divadiel z Bratislavy, Žiliny, Banskej Bystrice, Košíc a Nitry, 

neskôr sa vyrábali pôvodné bábkové tituly rozličného žánru (opera, inscenácia, seriál, 

večerníček a pod.), predovšetkým v réžii Jána Chlebíka a dramaturgii Vladimíra 

Predmerského. Dieťa bolo pre bábky mimoriadne vďačným divákom, na čo si spomína  

aj Ján Chlebík: „Je určité obdobie, kedy tú bábku prijíma so všetkým ako je. Prijíma jej rady 

a pokyny. To neprijme často ani od svojich rodičov.“ Vyrábali sa aj kombinované programy 

(napr. v roku 1959 Malá kuchárka – dievča s bábikami) a vďaka nápadu Anny Minichovej 

využiť bábky, ktoré už v televízii účinkovali (navyše, nebolo dostatok financií na výrobu 

nových), vznikol aj legendárny bábkový seriál Mestečko Pimparapac. V prípade inscenácií 

sa začínalo s 30-minútovkami, pričom nebolo možné využívať svetovú a slovenskú 

dramatiku tak ako pri dramatickej tvorbe pre dospelých, a tak sa postupne nadväzovala 

spolupráca so spomínanými autormi, ktorí mali k televízii spočiatku nedôveru. Napriek 

nedostatku priestoru a financií sa napokon vytvorilo dostatok dobrých scenárov a hľadali 

sa možnosti, ako ich realizovať. Zora Bachnárová vyzdvihla najmä kolektívnu prácu tvorcov: 

„Kolektív bol zapálený pre prácu a robil všetko. Keď bolo treba, kreslil titulky, prenášal 

nábytok, rekvizity. Usiloval sa čo najrýchlejšie dostať do tajov práce v televízii. Preto sme 

často a vášnivo diskutovali o svojej práci, aj sme sa pohádali. Ale, čo je najlepšie. Pomáhali 

sme si.“ Kreativita tvorcov a ich zápal pre tvorbu programov pre deti sa odrazil v kvantite  

a kvalite vyrobených titulov, ktoré často oslovovali televízneho diváka aj priamo (ukážka 

z Mestečka Pimparapac, archív RTVS): „Milé deti! Nadnes končíme. Rozprávku doriešite vy!“ 

(Takí sme boli 1996b; Takí sme boli 1996c) 

 

4. Deň mladého diváka – vysielanie pre mládež 
  

Vysielanie pre deti a mládež patrilo od začiatku k najkonsolidovanejším programovým 

celkom. Začalo sa uplatňovať aj spojenie školy so životom, pričom viaceré cykly (napr. 

Mladému sa svet usmieva, Klub mladých, Mladými očami) vychádzali z konkrétnych potrieb 

škôl a mládeže v závodoch. Dôležitú úlohu pri získavaní detí do pionierskej organizácie 

zohrával týždenník Lastovička (vysielaný od roku 1958), ktorý divákov informoval 

o aktuálnych otázkach sveta, činnosti pionierskej organizácie, o významných výročiach, 

vedeckých otázkach, publikovali sa reportáže o živote detí v socialistických krajinách,  

ale aj tipy na výlet, pionierska hra a pesnička. Koncom 50. rokov sa vysielali aj cyklus 

dramatizovaných príbehov Podvečerné príbehy a cyklus Etudy, v ktorom sa po prvý raz 

začal odlišovať detský a mládežnícky divák a postupne sa pôvodná tvorba rozšírila  

aj o televízne hry pre mládež. Prvou televíznou inscenáciou pre mládež bola dramatizácia 

Kukučínových Mladých liet. Deti a študenti oslovovali redakciu, aby pripravili viac 

povinného čítania, vznikali tak adaptácie diel od M. Rázusa, F. Kráľa a ďalších. 

Najúspešnejším autorom pre mládež bol Peter Ševčovič, ktorý v roku 1965 vyhral súťaž  

o pôvodnú televíznu hru pre mládež, a tak vznikla komédia Mama pre Winetoua o potrebe 

partnerstva detí a dospelých. Po úspešnom diváckom ohlase sa nakrútila rozšírená 3-dielna 

verzia Kamarátka pre nás dvoch a úspech zaznamenala aj inscenácia Karola napísaná na 

základe novinovej správy. Druhé prelomové obdobie bolo od začiatku 70. tych rokov, keď 

prevládala pôvodná angažovaná tvorba s orientáciou na rodinu. Zároveň sa zvýšili ideovo-

umelecké kritériá a vytvárali sa inscenácie s ambíciou osloviť široké spektrum divákov. Peter 

Ševčovič ako dramaturg a autor inscenácií opísal tvorcov inscenácií pre deti a mládež  

ako „skupinu s veľkými ambíciami vytvárať televíznu produkciu elitného charakteru. Teda 

nie komerčnú zábavu, ale kvalitné televízne hry, v čom nám bola vzorom anglická televízna 

tvorba.“ Viaceré tituly boli súčasťou celovečerného vysielania a zaznamenávali podobný 

ohlas ako v čase premiéry. Mnohé z nich dnes môžu slúžiť ako svedectvo doby, v ktorej  

sa zrodili. (Koščo 1978; Rehák 1981; Takí sme boli 1996e) 
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5. Zlatá brána, otvor sa – hudobné a súťažné programy 
  

Najúspešnejšou reláciou košického štúdia sa stal hudobno-zábavný program Zlatá 

brána, ktorý sa spočiatku volal Našli sme pesničku. Externá pracovníčka z rozhlasu, 

hudobná redaktorka Alica Takáčová, pripravovala konkurzy pre deti a s režisérom  

sa podieľala aj na tvorbe scenárov. S nápadom Zlatej brány prišiel dramaturg Ján Patarák, 

ktorý si uvedomoval obmedzené realizačné možnosti košického štúdia (nedostatočné 

herecké zázemie v porovnaní s Bratislavou, menej technických zdatností tvorcov, menej 

skúseností, malé priestory) a v tvorbe uplatňoval návrat k epickému divadlu. Originálna 

pesničková relácia s pointou a pôvodnou hudbou v podaní detských spevákov sa vysielala 

aj v štátoch Intervízie. Redakcia vysielania pre deti a mládež pripravovala rozličné relácie 

spojené s hudobnou výchovou, napr. už v roku 1958 bol uvedený cyklus Poznajte hudobné 

nástroje, v ktorom sa deti oboznámili aj s baletom Luskáčik. K ďalším súťažno-zábavným 

programom patrili Mesto, v ktorom žijem, Televízna liga mládeže, Ring voľný, Cesty 

a plamene a v rámci hudobných programov 70. rokov úspech zaznamenal seriál Tomáša 

Janovica (v dramaturgii G. Vyskočilovej) My sme malí muzikanti s postavou Doremifáka 

v podaní Jozefa Krónera, ktorého prácu vyzdvihol aj Július Satinský: „Hrejivé je to, že ten 

Jozef Króner tak prirástol k srdcu malých televíznych divákov, že to, o čo išlo tvorcom,  

aby si deti obľúbili hru na nejaký hudobný nástroj, tak tie deti splnili. Na základe tohto seriálu 

množstvo detí začalo navštevovať hudobné školy.“ Za predchodcov súčasných 

talentových súťaží možno zaradiť relácie Zlatá kamera a Rozlety. Zlatá kamera bola 

zameraná na objavovanie spevákov ľudových a tanečných piesní a vystúpili v nej speváci 

ako Peter Dvorský, Karol Konárik, Eva Uhrínková, Eva Máziková, Jana Kocianová (viacerí  

z nich neskôr pravidelne účinkovali aj v obľúbenej relácii Repete). Rozlety mali ešte širší 

záber, pretože okrem spevákov sa v nej prezentovali mladé talenty v prednese, maľbe, hre 

na hudobný nástroj; išlo teda o prezentáciu čo najširšieho záberu umeleckej činnosti. 

V oboch prípadoch išlo o kreatívne a inšpiratívne relácie, na ktoré si ako účinkujúca 

(recitátorka v relácii Rozlety) spomína aj Alena Heribanová: „Slovenská televízia bola 

v našom detstve malým zázrakom. Tváre z obrazovky boli magické. Keď sa v Trenčíne 

objavil Zdenko Palečka so svojím štábom, tak som asi týždeň nespávala a úžasne som  

sa tešila na túto udalosť.“  (Koščo 1978; Takí sme boli 1996d; Takí sme boli 1996g; Takí sme 

boli 1996h) 

 

6. Ako sa robia kvety – publicistika a dokumentárna tvorba  
  

Od začiatku vysielania pre deti a mládež sa popri rozprávkach začala vysielať  

aj publicistika. Najskôr išlo o skladačky v podobe distribučných filmov spájaných s krátkymi 

vstupmi zo štúdia, neskôr sa začali vysielať aj magazíny (Mladými očami, Klub mladých), 

pričom niektoré boli zamerané na oblasť kultúry (Mladé obzory), vedy a techniky (Kazeta), 

športu a telovýchovy (Fair play), pedagogiky (Dôverné listy) a filmu s príležitosťou 

prezentácie pre debutujúcich tvorcov (Ráčte vstúpiť). Program dopĺňali aj cyklické relácie 

o prehľade profesií pre absolventov základných škôl (Moje miesto v živote, Prvé križovatky, 

Dotyky so životom). Postupne sa inovoval magazín Lastovička a deťom predškolského veku 

sa od roku 1973 prihováral Drobček v relácii MA-TEL-KO. Svojich priaznivcov si v relácii 

Slniečko na rukavičke nachádzal aj mím Valentín a Raťafák Plachta. Obľúbeným 

programom sa v nedeľu dopoludnia stalo v 80. rokoch aj pásmo Poďte s nami, v ktorom  

od roku 1986 rezonovala najmä legendárna postavička Kuka. K významným programom 

pre mládež patril Televízny klub mladých s dominantným postavením moderátorov 

v podobe pásma využívajúceho staršie programové celky a s ambíciou naplniť čo najviac 

vtedajších funkcií televízie (informatívno-poznávaciu, výchovno-vzdelávaciu, rekreatívnu). 

Svoje pravidelné miesto v programovej štruktúre si našli aj dokumenty. V cykle Profily  

sa vo forme filmových medailónov predstavovali významné osobnosti kultúrneho 

a spoločenského života (napr. K. Plicka, M. Rúfus, V. Hložník, Ľ. Podjavorinská, J. Smrek,  
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L. Fulla) a v rámci cyklu Za siedmimi horami sa v podobe vlastivedných filmov pripravovali 

dokumenty o Slovensku. Aj tvorcovia televíznych dokumentov a publicistiky si na prácu 

v redakcii vysielania pre deti a mládež spomínajú s úsmevom. Jedným z nich je aj Miroslav 

Horák, redaktor a dramaturg publicistických magazínov: „Bola tu skutočne vynikajúca 

atmosféra, tvorivá. Bol tu mladý kolektív tvorcov a ja osobne si na toto obdobie spomínam 

ako na najkrajšie.“ (Koščo 1978; Rehák 1981; Takí sme boli 1996a) 

 

7. Cena Dunaja zatvorená – ocenené programy pre deti a mládež 
  

Krátko po vzniku prvých programov pre deti začali jednotlivé tituly zaznamenávať 

ohlas aj v celosvetovom meradle (napr. slovenské večerníčky spoznali deti v celej Európe, 

Austrálii, USA, Afrike), a tak vznikol nápad usporiadať medzinárodný festival tvorby pre deti 

a mládež. Navyše redakcia pod vedením Júliusa Beňa pociťovala izoláciu od Európy,  

ale aj izolovanosť medzi televíziami v rámci socialistických štátov. Od roku 1971 sa tak každý 

druhý rok stalo Slovensko veľvyslancom vo svete televíznej tvorby pre deti a pod heslom  

Za pokrokový vzťah detí a mládeže k životu sa organizoval medzinárodný festival 

programov pre deti a mládež Cena Dunaja (posledný ročník bol v roku 2010). Ocenenie 

získali aj slovenské tituly rozličných žánrov: animovaná tvorba (Peter na rybačke), televízny 

film (Ivko a jeho mať), ale aj hudobno-zábavný film Snehuliaci, na ktorého tvorbu spomína 

aj autor Tomáš Janovic: „Snehuliakov sme vymysleli s Jankom Roháčom v mojej izbe. Izba 

je malá a my sme zatúžili po voľnosti, a tak snehuliaci lietajú nad Vysokými Tatrami a smejú 

sa zo zdvihnutých učiteľských ukazovákov.“ V rámci hudobných programov pod vedením 

dramaturgičky Gabriely Vyskočilovej vznikol aj seriál My sme malí muzikanti, ktorý získal 

zvláštne ocenenie na medzinárodnom festivale v Helsinkách. Úspech u divákov 

zaznamenala na medzinárodnom festivale v Plovdine aj veselohra Petra Ševčoviča 

Dôsledne ukrývané dokumenty. Dôkazom kvality tvorby pre deti už od jej začiatkov  

je aj ocenenie epizódy zo seriálu Anny Minichovej Nikto nie je doma – Ocot, ktorý získal 

v Teheráne tri hlavné ceny. Mnohé z ocenených titulov sú dodnes výkladnou skriňou 

televíznej tvorby pre deti a vďaka ich obsahu majú svoju výpovednú hodnotu aj dnes. 

(Rehák 1981; Takí sme boli 1996d; Takí sme boli 1996f) 

 

Milí televízni čitatelia! 
 

Prečítali ste si miniseriál z výberu televíznej tvorby pre deti a mládež na Slovensku. 

Spomienky jej tvorcov dokazujú, že v danej oblasti prevažoval tvorivý duch, ktorý nesleduje 

čísla sledovanosti, ale myslí predovšetkým na potreby svojho publika. A to je jeden 

z dôvodov, prečo sú mnohé archívne tituly úspešné aj dnes. Dovidenia a dopočutia. 
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The Way We Used to Be: Memories of the TV Programmes for 

Children and Youth in Slovakia 
 

The paper deals with the history of television broadcasting for children and youth in 

Slovakia. The primary source of contribution has become archive records and interviews 

with creators who have worked for a long time in the editorial board for children and young 

people. The intention is to point to a diverse and represented work that appeals to 

contemporary children's viewers.  
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Krása hovoreného slova ma fascinovala  

od detstva, keď som s obľubou sledovala najmä 

dramatickú tvorbu Slovenskej televízie určenú detskému 

publiku, ktorá sa neskôr stala aj predmetom môjho 

bádateľského záujmu. Skúmanie danej oblasti mi, okrem 

iného, umožnilo spoznať výnimočných ľudí, ktorým aj dnes záleží 

na formovaní osobnosti publika a aj vďaka ich vášni sa darí 

prezentovať aj nekomerčnú tvorbu z minulosti a prítomnosti (napr. aj na medzinárodnom 

filmovom festivale BAB, ktorý sa od roku 2016 organizuje aj v Prešove). Výsledky môjho 

pozorovania a praxe so študentmi odboru mediálne štúdiá sme s kolegami zaznamenali  

aj v dvoch vysokoškolských učebniciach Základy rozhlasovej tvorby a Tvorba a recepcia 

rozhlasového a televízneho textu a v súčasnosti riešime aj vedecké granty zamerané  

na výskum textov elektronických médií určených detskému publiku. 

 

Tento článok bol vytvorený realizáciou projektu KEGA 015PU-4/2016 Elektronický mediálny 

text a detské publikum. 

  


