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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Príspevok ozrejmuje niekoľko teoretických pohľadov na problematiku detí a médií, 
ktoré sa formovali od 60-ych rokov 20. storočia a v súčasnosti sú často východiskom 
pri skúmaní a analýze tvorby pre deti. Druhá časť sa zaoberá postavením a potrebou 
pôvodnej detskej tvorby. Po roku 1989 sa na Slovensku okrem viacerých spoločen-
ských zmien začal meniť aj pohľad a prístup k pôvodnej, predovšetkým televíznej 
tvorbe a postupne možno pozorovať jej kvantitatívny pokles.  
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detský príjemca – vplyv médií na deti – globalizácia – mediálna gramotnosť – pôvod-
ná tvorba pre deti 

 

PPPProblematika vzťahu detí a médií sa v posledných desaťročiach stala čoraz 
viac aktuálnou aj v slovenskom prostredí. Vzbudzuje záujem teoretikov a prak-
tikov, ktorí si, okrem iného, uvedomujú pôsobenie mediálnych obsahov na psy-
chiku a zdravý vývoj dieťaťa. Ide najmä o oblasť pedagogiky, psychológie, me-
diálnych štúdií, sociológie. Na danú tému sa usporadúvajú konferencie, pred-
nášky, workshopy, festivaly, na ktorých silnejú hlasy o potrebe pôvodnej det-
skej tvorby, ochrane pred nežiaducim mediálnym obsahom, mediálnej výchove, 
gramotnosti. V nasledujúcej časti priblížime rozličné teoretické pohľady a me-
tódy výskumu vzťahu detského príjemcu a masmédíí (ide predovšetkým o vplyv 
televízie), ktoré sa postupne vyvíjali od 60-ych rokov 20. storočia a aj v súčas-
nosti sú východiskom skúmania danej oblasti. 

 
MASMÉDIÁ AMASMÉDIÁ AMASMÉDIÁ AMASMÉDIÁ A    DIEŤA AKO PREDMET VÝDIEŤA AKO PREDMET VÝDIEŤA AKO PREDMET VÝDIEŤA AKO PREDMET VÝSKUMUSKUMUSKUMUSKUMU    

R. Niebuhr vo svojej práci Morálny človek a nemorálna spoločnosť (1960) 
vníma príjemcu ako individualitu, morálnu a etickú bytosť, pričom spoločnosť 
podľa neho nedosahuje rovnakú úroveň princípov správania. Z jeho práce vy-
chádzajú ďalší autori (Walsh, Pipher, Steyer), ktorí opisujú vzťah médií, dieťaťa 
a rodiča, Steyer (2002) označil médiá za „ďalšieho rodiča“. Pri pohľade na daný 
vzťah možno vidieť zásadné rozdiely predovšetkým v motivácii jednotlivých 
zložiek. Rodičia sa vo väčšine prípadov snažia učiť svoje deti, čo je správne a čo 
nesprávne, spoločnosť, zastúpená médiami, sleduje predovšetkým finančný zisk. 
(bližšie pozri Kundanis, 2003, s. 8 – 9) Súčasťou mediálnych textov sa tak stáva 
aj obsah, ktorý nekorešponduje s hodnotami vštepovanými najmä rodičmi (sú-
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časné podoby reality šou, reprízy večerných filmov vysielané v day time a po-
dobne). Daný stav možno pozorovať aj v prípade slovenských, predovšetkým 
televíznych, vysielateľov, pre ktorých sa zisk stal určujúcim činiteľom odhliad-
nuc od vhodnosti, či nevhodnosti obsahov. Generálny riaditeľ televízie JOJ F. 
Borovský odpovedal na otázku Š. Hríba, či mu ako riaditeľovi televízie záleží na 
vplyve vysielaných televíznych obsahov, takto: „Pre nás sú dôležité výsledky 
sledovanosti, to je celé.“ (Večer pod lampou, vysielané 27. 9. 2012). 

O dôležitosti vnímania mediálneho obsahu uvažoval aj americký teoretik 
M. McLuhan, ktorý médium spája s posolstvom, jeho obsahom je vždy iné mé-
dium (napr. obsahom písma je reč), v súvislosti s využívaním médií hovorí 
o predĺžení ľudských zmyslov (bližšie pozri McLuhan, 2011, s. 20 – 35). Jeho 
úvahy neskôr využil J. Meyrowitz (1998, in Kundanis, 2003, s. 9 – 10), ktorý 
rozvinul teóriu mediálnej gramotnosti. Autor predpokladá, že deti, ktoré vedia, 
ako médiá pracujú, budú odolnejšie voči ich negatívnym vplyvom. 

Otázkou mediálnej gramotnosti sa zaoberajú aj mediálni teoreti-
ci, pedagógovia a občianske združenia na Slovensku, s cieľom postupne zaviesť 
mediálnu výchovu na všetkých školách (v rámci prierezového alebo samostat-
ného predmetu). Chápanie pojmu mediálna gramotnosť sa však často zužuje len 
na negatívne pôsobenie médií na deti bez ohľadu na ďalšie aspekty s ním spoje-
né. Súčasná odborná literatúra ju charakterizuje ako schopnosť prístupu, poro-
zumenia a vytvárania komunikácie v rozličných kontextoch (bližšie pozri Da-
vies, 2010, s. 64 – 66). Zahŕňa v sebe aj dispozíciu využiť a interpretovať to, čo 
príjemca vidí a počuje a následne vybrané použiť vo vlastnej komunikácii 
s  predpokladom, že deti sú schopné využívať médiá v ich prospech, pričom 
pred negatívnym vplyvom by ich mala ochrániť individuálna sila. Koncepcie 
mediálnej výchovy v sebe využívajú výsledky doterajšieho výskumu médií, 
najmä ich vzťahu k detskému príjemcovi. 

Jednou z prvých teórií, ktorá bola aplikovaná na vzťah detí a masových mé-
dií, je teória sociálneho učenia (Bandura, 1967; bližšie pozri Davies, 2010, s. 79 – 
84; Van Evra, 2009, s. 3 – 6; Kundanis, 2003, s. 12 – 14). Ide o prvú teóriu, ktorá 
vysvetľuje účinok televízie na správanie detí a využíva sa pri opise krátkodo-
bých účinkov. Sociálne učenie pozerá na príjemcu správy ako na jednotlivca 
a predpokladá, že deti, ktoré často sledujú televíziu budú za istých okolností 
imitovať správanie, ktoré vidia v jednotlivých televíznych programoch. A. Ban-
dura zaviedol štvorčasťový proces pozorovania. Na začiatku je potrebné získať 
pozornosť publika, ktorá sa v detskej tvorbe dosahuje najmä výberom postáv 
s výraznými črtami (v minulosti v televíznych reláciách pre deti vystupovali 
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bábkové postavy detským divákom známe ako Drobček, Kuko, Filmárik 
a Filmuška, Harvepíno). Druhý krok predstavuje udržanie pozornosti a to najmä 
opakovaním slov, obrazov, ktoré posilňujú proces zapamätávania a následnej 
imitácie. Po získaní a udržaní pozornosti nastupujú tzv. reprodukčné procesy, 
keď sú deti často vyzvané k istej forme spätnej väzby a posledný krok je spojený 
s motiváciou imitovať pôvodné správanie. Pri danom procese však treba mať na 
zreteli aj determinanty (predovšetkým kontext), ktoré vplývajú na imitáciu. 

Jedným z nich je aj vek percipientov mediálneho obsahu (Kundanis, tamtiež, 
s. 24 – 32). Deti vo veku 2 – 5 rokov vnímajú udalosti izolovane, uchovávajú si 
stereotypné informácie. Vstupom do školy rastie pozornosť detí k médiám; 6- až 
8-ročné deti sa učia najlepšie, keď je auditívna a vizuálna zložka navzájom pre-
pojená (časté využitie rozprávača). Rozdielne vnímanie týchto zložiek nastáva 
u detí vo veku 9 – 12 rokov so schopnosťou dotvoriť chýbajúci obsah, menšou 
mierou stereotypu (nie je potrebný rozprávač, charaktery postáv môžu byť indi-
viduálne) a kritickejším prístupom k reklamným textom. Kritickou skupinou pri 
vnímania mediálnych obsahov sú tínedžeri (najmä vo veku 13 – 15 rokov), ktorí 
často vidia samých seba ako hercov v ich osobnom príbehu, pohľad televízneho 
sveta je tak podobný s pohľadom sveta tejto vekovej skupiny. Strasburger (1995; 
in Kundanis) charakterizoval televíziu ako „super rovesnícku skupinu“ (televízia 
pre nich predstavuje ďalší zdroj informácií odlišný od rodičovského). Starší tí-
nedžeri (16 – 18 rokov) postupne rozvíjajú vlastnú kultúru (sledujú a tvoria 
programy; obľúbené sú hudobné kanály, vytvárajú si internetové skupiny 
a podobne). Rozdielna úroveň percepcie masmédií tak závisí od stupňa vývoja, 
pohlavia, typu média, znázornenia reality a fikcie a ďalších komponentov. 

Vplyv násilia a sexuálnych správ v televízii na správanie príjemcov, skúma-
nie toho, ako televízia mení pohľad na svet opisuje tzv. kultivačná teória (Ger-
bner, 1967; bližšie pozri Van Evra, 2009, s. 6 – 11; Kundanis, 2003, s. 11 – 12), 
ktorá využíva predovšetkým metódu obsahovej analýzy. Teória predpokladá, že 
ľudia, ktorí často sledujú televíziu, dokážu menej selektovať vysielaný obsah 
a ich pohľad na svet je podobný so svetom zobrazovaným v televízii. Osobitnú 
kategóriu predstavujú aj detskí percipienti, pre ktorých používanie masmédií 
predstavuje často súčasť životného štýlu. Výskumy zameriavajúce sa na vzťah 
detí a médií prinášajú výsledky o priemernom počte hodín strávených používa-
ním vybraných druhov masmédií (ide predovšetkým o sledovanie televízie). 
Deti v rozličnom veku strávia priemerne viac ako šesť hodín denne použitím 
médií, pričom len 5 % daného času je istým spôsobom kontrolované rodičmi 
(Van Evra, 2009, s. xxi – xxxiv). Médiá tak predstavujú obrovský informačný 
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potenciál a zdroj poznania danej skupiny príjemcov (napríklad pre adolescentov 
sú médiá často jediným zdrojov v otázkach násilia, drog, vzťahov, sexu). Uvede-
né hodnoty nemožno považovať za všeobecné, ilustrujú len istú tendenciu, upo-
zorňujú na potrebu venovať dostatočnú pozornosť mediálnemu obsahu prístup-
nému a ponúkanému pre detského príjemcu. 

Pri využívaní masmédií v každodennom živote a ich prípadnom vplyve na 
správanie jednotlivcov je potrebné zistiť aj druh motivácie, ktorá vplýva na cel-
kový charakter výberu a príjmu mediálnych obsahov. J. Van Evra (2009, s. 12 – 
13) uvádza tri kategórie motivácie sledovania televízie. Ide o únik (spojený 
s relaxom, zmenou nálady, redukciou stresu), sebareflexiu (porovnanie seba 
s inými v televízii) a vyhľadávanie informácií. Autori odborných publikácií na-
vyše pripomínajú, že televízia a iné masmédiá nepôsobia vo vákuu, pri skúmaní 
je potrebné myslieť aj na rozdielne rodinné zázemie, pohlavie, socioekonomickú 
úroveň a ďalšie aspekty, ktoré výraznou mierou vplývajú na selekciu, interpre-
táciu a produkciu mediálnych textov. 

Z uvedeného prehľadu vybraných teórií a prístupov skúmania detí 
a masmédií možno apelovať na potrebu komplexného pohľadu na danú proble-
matiku bez tendencie zužovať ju na formy negatívneho pôsobenia a preberania 
násilného správania. Dieťa zároveň potrebuje priestor na rozvoj svojich zručnos-
tí, schopností, ktorý možno vidieť najmä v programoch zameraných na detské-
ho percipienta. Podstatnú časť detskej produkcie predstavuje pôvodná tvorba, 
ktorá je navyše obohatená o poznanie reálií a kultúrneho dedičstva daného ná-
roda. Slovenská televízna tvorba podlieha v posledných desaťročiach pomerne 
ostrej kritike a zároveň ľahostajnosti. Pokúsime sa priblížiť zmeny, ktoré nastali 
v 90-ych rokoch 20. storočia a doviedli pôvodnú detskú televíznu tvorbu do sú-
časného stavu. 

 
PÔVODNÁ TELEVÍZNA TVPÔVODNÁ TELEVÍZNA TVPÔVODNÁ TELEVÍZNA TVPÔVODNÁ TELEVÍZNA TVORBA PRE DETI NA SLOORBA PRE DETI NA SLOORBA PRE DETI NA SLOORBA PRE DETI NA SLOVENSKUVENSKUVENSKUVENSKU    

Na ozrejmenie stavu pôvodnej televíznej tvorby pre deti v 90-ych rokoch 20. 
storočia a po roku 2000 uvádzame vybrané tituly a ich tvorcov rozdelených 
podľa jednotlivých žánrov detskej tvorby. (archív Slovenskej televízie, Glasne-
rová, 2012) 
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Tabuľka č. 1: Pôvodná detská Tabuľka č. 1: Pôvodná detská Tabuľka č. 1: Pôvodná detská Tabuľka č. 1: Pôvodná detská televízna tvorba: 90televízna tvorba: 90televízna tvorba: 90televízna tvorba: 90----te roky 20. st.te roky 20. st.te roky 20. st.te roky 20. st.    

žáneržáneržáneržáner názov námet/ scenár dramaturgia réžia    
Hrdinovia 

siedmich morí 
J. Uličiansky N. Liptáková Š. Marthaus 

Máme Emu J. Uličiansky R. Lipták M. Lesniak 
animované animované animované animované 
programy programy programy programy 

(večerníčky)(večerníčky)(večerníčky)(večerníčky) 

Dunajská kráľovná  
(jeden diel 

z večerníčkového 
seriálu Bratislavské 

rozprávky)  

M. Ďuríčková K. Minichová R. Urc/ O. Slivka    

Ružová Anička P. Glocko M. Glasnerová J. Chlebík 
Chudobných 
rodičov syn 

P. Glocko M. Glasnerová J. Holec 

Zlatohláska M. Kováčik M. Glasnerová J. Bednárik 
Princezná 

v ježovej koži 
M. Grznárová Ľ. Jariabka I. Petrovický 

Zlatý kolovrat V. Valček M. Kočan J. Banyák 
Ženský vtip J. Banyák D. Garguláková J. Banyák 

televízna televízna televízna televízna 
rozprávka na rozprávka na rozprávka na rozprávka na 

motívy ľudovej motívy ľudovej motívy ľudovej motívy ľudovej 
slovesnostislovesnostislovesnostislovesnosti 

O hlúpej žene L. Munk M. Glasnerová J. Chudík    
pôvodná pôvodná pôvodná pôvodná 
televízna televízna televízna televízna 
rozprávkarozprávkarozprávkarozprávka    

O ľuďoch a 
čarodejníkoch 

O. Keleová M. Glasnerová O. Keleová    

zábavnozábavnozábavnozábavno----
vzdelávací vzdelávací vzdelávací vzdelávací 

program pre detiprogram pre detiprogram pre detiprogram pre deti 
Elá Hop! 

K. Aulitisová/ Ľ. 
Piktor/kol. 

M. Glasnerová/ 
D. Hlavatá 

J. Chlebík/ kol. 
režisérov    

televízna hra pre televízna hra pre televízna hra pre televízna hra pre 
mládežmládežmládežmládež 

Garsónka P. Ševčovič E. Krivánková K. Krivánková 

 
Tabuľka č. 2: Pôvodná detská televízna tvorba: 2000 Tabuľka č. 2: Pôvodná detská televízna tvorba: 2000 Tabuľka č. 2: Pôvodná detská televízna tvorba: 2000 Tabuľka č. 2: Pôvodná detská televízna tvorba: 2000 –––– 2010 2010 2010 2010    

žáneržáneržáneržáner    názovnázovnázovnázov    námet/scenárnámet/scenárnámet/scenárnámet/scenár    dramaturgiadramaturgiadramaturgiadramaturgia    réžiaréžiaréžiaréžia    
Superchty (od 

r. 2004) 
M. Mikulec/ kol. 

autorov 
M. Glasnerová/ 

V. Košťálová 
M. Mikulec 

Góóól! M. Mikulec V. Košťálová M. Mikulec 

Maškrtníček 
J. a T. Šebovci/ kol. 

autorov 
D. Hlavatá kol. režisérov 

zábavnozábavnozábavnozábavno----
vzdelávacie/ vzdelávacie/ vzdelávacie/ vzdelávacie/ 

zábavnozábavnozábavnozábavno----súťažné súťažné súťažné súťažné 
programyprogramyprogramyprogramy    

    Prípady 
detektíva 
Kulmena 

L. Tomešová 
M. Glasnerová/ 

V. Košťálová 
J. Stračina/ kol. 

rež.    
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Hádaj, kto nás 
pozval 

R. Ďurišová 
M. Glasnerová/ 

V. Košťálová 
B. Mišík/ kol. 

režisérov 

Mediálni špióni 
P. Kolevská/ N. Uličná/ 

L. Tomešová 
V. Košťálová J. Stračina 

publicistickopublicistickopublicistickopublicisticko----    
----vzdelávacvzdelávacvzdelávacvzdelávacie ie ie ie 

programyprogramyprogramyprogramy 
5 minút po 
dvanástej 

P. Kolevská M. Glasnerová 
B. Mišík/ 

Ľ. Vančíková/ 
I. Predmerský    

filmová filmová filmová filmová 
rozprávka podľa rozprávka podľa rozprávka podľa rozprávka podľa 

literárnej literárnej literárnej literárnej 
predlohypredlohypredlohypredlohy 

Sokoliar Tomáš 
J. Cíger-Hronský/ 

O. Šulaj 
D. Garguláková V. Vorlíček    

Pani Zima Z. Križková D. Garguláková L. Šebová 
Zlatý chlieb J. Lenhart D. Garguláková J. Zeman 
Kvet šťastia J. Kákošová D. Garguláková J. Chudík 

Dúhenka 
B. Mikšíková/ 

D. Garguláková 
M. Glasnerová B. Mišík 

pôvodná pôvodná pôvodná pôvodná 
televízna televízna televízna televízna 
rozprávkarozprávkarozprávkarozprávka 

Orest z rodu 
čarodejníkov 

M. Glasnerová H. Marčeková B. Mišík 

 
Po roku 1989 nastali v slovenskom televíznom prostredí postupné zmeny 

v ponuke a produkcii tvorby pre deti. Do roku 1991 sa v Slovenskej televízii vy-
rábalo každý rok 27 polhodinových a 12 hodinových rozprávok, minimálne je-
den sedemdielny seriál, približne 14 seriálových večerníčkov (7-dielne), 12 ho-
dinových programov pre mládež, 52 častí nedeľného zábavného bloku (napr. 
Od Kuka do Kuka). Okrem dramatickej zložky bola zastúpená aj publicistická 
tvorba pre deti a mládež (Cŕn Cŕn, Majster N, Televízny klub mladých). Zásad-
ný zlom nastal začiatkom deväťdesiatych rokov po zmene vedenia televízie, 
ktoré sa snažilo prebrať model fungovania verejnoprávnej televízie 
v demokratických podmienkach predovšetkým z rakúskej stanice ORF (v jej 
programovej štruktúre prevažovali prevzaté tituly). Pomer pôvodnej 
a akvizičnej tvorby v prospech akvizície však v slovenských podmienkach ne-
predstavoval vhodné riešenie. Rakúsko, ako nemecky hovoriaca krajina (nebol 
potrebný dabing), malo možnosť v prípade prevzatých programov (išlo prevažne 
o tituly zo Spolkovej republiky Nemecko) zachovať kontinuitu kultúrneho poci-
tu. Po rozdelení Československa sa Slovenská televízia ocitla v ekonomickej 
tiesni a jej vedenie riešilo najmä politické problémy v neprospech programov 
(počas vedenia R. Rybníčka sa programy pre deti eliminovali na 4). Postupne sa 
rušili vzdelávacie programy a detské relácie sa začali do programovej štruktúry 
radiť v rozličných intervaloch bez potreby zachovania stáleho času (dieťa potre-
buje mať vytvorený návyk na sledovanie). Isté oživenie pôvodnej tvorby nastalo 
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v roku 2010 v čase prvej zmluvy so štátom, keď v rámci zachovania kultúrneho 
dedičstva vzniklo viacero titulov z oblasti dokumentu, animovanej tvorby, hra-
nej tvorby, vzdelávania. V súčasnosti produkuje Slovenská televízia tri relácie 
pre deti (Fidlibumove rozprávky, Maškrtníček, 5 minút po dvanástej). Zákon 
č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovensko totiž oproti starému zneniu (Zákon 
o Slovenskej televízii z roku 2003) neuvádza vo svojej programovej službe žán-
rovú rôznorodosť, ktorá by rešpektovala špecifickosť veku a záujmu detských 
príjemcov. Tvorivý potenciál súčasných tvorcov (K. Kerekešová, V. Raymanová) 
tak často dostáva priestor v zahraničí, prípadne sú ich práce súčasťou medziná-
rodných prehliadok detskej tvorby (napríklad na medzinárodnom festiva-
le Bienále animácie Bratislava; aj v tomto ročníku získali ocenenia slovenskí 
tvorcovia). M. Glasnerová (detská dramaturgička, v Slovenskej televízii pôsobí 
od roku 1974) často upozorňuje na chýbajúcu alternatívu ku komerčnej detskej 
tvorbe, ktorá by „motivovala a otvárala priestor pre postupné dospievanie na 
princípe rešpektovania skúseností, emočnej zrelosti a vedomosti jednotlivých 
vekových kategórií s cieľom danými programami deti inšpirovať, aktivizovať 
a pomôcť pripraviť na život“. Dramaturgička pre deti vidí problém aj v rezigná-
cii práva detí na „vlastné dospievanie, dozrievanie a objavovanie“ a interpretá-
ciu ich sveta podľa potrieb dospelých. (Glasnerová, 2012) 

Úpadok detskej tvorby na Slovensku spája M. Žilková (2005, s. 13 – 20) 
s nedostatočnou finančnou podporou, ľahostajnosťou ku skutočným hodnotám, 
globalizačnými trendmi, vstupom amerického a európskeho kontextu do ume-
nia pre deti (posilnila sa vizualizácia, estetizácia a komputerizácia umenia, ko-
mercializácia), panvizualizáciou. Tradičná tvorba pre deti obsahovo, dramatur-
gicky aj jazykovo zohľadňuje špecifiká detského diváka, jej ústup sa spája 
s nástupom polyfunkčných titulov (zastúpenie v popkultúrnych žánroch). Sna-
hou televíznych a filmových producentov je vytvorenie produktov pre príjem-
cov každého veku. Dieťa sa tak stáva rovnocenným partnerom dospelého 
a prítomnosť obsahových a formálnych prvkov pre deti zabezpečuje princíp in-
fantilizácie (bližšie pozri Malíček, 2005, s. 136 – 145). 

Problematika vzťahu deti a médií v sebe zahŕňa viacero okruhov, ktoré 
v súčasnosti často zostávajú len v teoretickej rovine. Tvorcovia apelujú na po-
trebu obnovy pôvodnej tvorby, aby detskí príjemcovia nemali k dispozícii len 
komerčné produkty, ktoré dieťaťu často nedávajú priestor na emočné dozrieva-
nie a „ochudobňujú ho o možnosť poznania vlastných reálií či kultúrneho de-
dičstva“ (Glasnerová, 2012). Výchova televízneho diváka či rozhlasového poslu-
cháča na požadovanej úrovni s potrebnou mierou kritiky by nemala ostať len 
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v kompetencii rodiny či školy, ale svojim podielom by mala prispieť aj spoloč-
nosť zastúpená mediálnymi tvorcami a vysielateľmi, aby sa budúce generácie 
v prípade záujmu poznania vlastnej kultúry nemuseli spoliehať len na archívne 
záznamy. Nádej optimistickejšej budúcnosti v otázke pôvodnej detskej tvorby 
predstavuje nový súbeh zmluvy so štátom (mali by byť schválené tri cykly, kaž-
dý pre jednu vekovú kategóriu, budúci rok na Vianoce by mala byť uvedená 
premiéra rozprávky) a predložený je aj projekt T. I. R. JUNIOR (televízia, inter-
net, rozhlas). Ide o prepojenie televízie, rozhlasu, internetu a osobného kontak-
tu so stabilnými programovými oknami, ktoré budú súčasťou programovej 
štruktúry rozhlasu a televízie (predpoklad spolupráce s RTVS) s vlastným virtu-
álnym priestorom, ponukou výroby pôvodných auditívnych a audiovizuálnych 
diel (moderná podoba televízneho vysielania pre školy), workshopov a iných 
aktivít, ktoré by súčasným deťom vrátili pocit istoty, tvorivosti a možnosť vlast-
nej interpretácie. 
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The paper deals with several theoretical perspectives on the issue of children and the 
media formed from the 1960s and at present are often the starting point of the inves-
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tigation and analysis of literary creation for children. The second part of the work de-
als with the role and the need of the original production for children. In addition to a 
number of social changes in Slovakia after 1989 it began to change the view and ap-
proach to the original, especially television production. Later it can be seen also the 
quantitative decrease of this production. 
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