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lovenský mediálny priestor, ochudobnený o interaktívne relácie pre detského diváka, dá-

va pomyselnú šancu pre vznik niečoho nového. I tak sa v jeden deň na úseku medzi Ko-

šicami – Prešovom a späť stalo. Vďaka nápadu dať dovedna spoločné umelecké a mediálne 

skúsenosti štvorice mladých ľudí a vytvoriť nový projekt pre deti, sa postupne rodil Čaroku-

for. Skôr ako ho predstavím, rada by som sa oprela o fakty. 

V 46. týždni roku 2006 som prostredníctvom internetu urobila malý prieskum slovenských 

rozhlasových a televíznych staníc. Zamerala som na programovú štruktúru, formáty a kon-

krétne relácie, ktorých cieľovou skupinou sú predovšetkým deti. 

Výsledky televízneho prieskumu som rozdelila do troch kategórií: pôvodná relácia pre deti 

(spravodajské, publicistické a dramatické žánre), seriál a film. Nebrala som do úvahy relácie 

určené pre mládež, ani hudobné relácie a rebríčky. Situácia vyzerá nasledovne: 

 

Slovenská televízia 

Do skupiny pôvodných relácií som zaradila: 

Pásmo Gombička, Gombík a Gombíkovo. Internetová stránka STV predstavuje program 

ako zábavnú encyklopédiu pre predškolákov s Gombičkami, Luckou Gombičkou, záhradníkom 

Mišom Gombíkom a zvieratkami. Gombíkovo je vo svojej podstate listáreň, v ktorej sa pre-

zentujú detské výtvory, za ktoré sú diváci odmeňovaní. Vysiela sa na Dvojke, publicistický 

žáner. 

Relácia Superchyty je charakterizovaná ako športovo-zábavná show. Jej hlavnými aktérmi 

sú základoškoláci, ktorí v družstvách súťažia v rôznych športových úlohách o vecné ceny. Ide 

o publicistický žáner. 

Elá hop! je relácia určená všetkým deťom, ktoré sa rady hrajú, vymýšľajú a snívajú. Dve 

slová v názve predstavujú mená dvoch klaunov, moderátorov relácie a zároveň sú čarovnými 

slovíčkami, ktoré dodajú deťom odvahu pustiť sa za svojím snom, splniť si svoje túžby a že-

lania. Dramatický žáner Elá hop! tvoria dvaja bábkoherci a ich látkoví kamaráti. Zatiaľ čo 

Gombička je niečo na spôsob Matelka, Elá hop! je skôr divadlo, ako boli Ruky rukaté. 

S 
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Abeceda Daniela Heviera pripomína formát Zlatej brány. Ide o divadelno-pesničkový 

program, v ktorom vystupujú deti z košického súboru Vánok. Abeceda je reprízovaná z roku 

1994. Vysiela sa na Dvojke, patrí medzi dramatické žánre. 

Detské správy sú taktiež z dielne Slovenskej televízie. Týždenné obrazové spravodajstvo 

pre deti si školáci aj sami pripravujú. 

V talk show Táraninky majú deti na všetko odpoveď... Hudobník Marián Čekovský kladie 

škôlkarom a prváčikom rôzne otázky, na ktoré protagonisti hravo odpovedajú... milé nezmys-

ly. Relácia je však určená skôr dospelým divákom, ktorým sa detské „táraninky“ zdajú ús-

mevné. Vysielajú sa na Dvojke, publicistika. 

 

V kategórii seriál sa vyskytlo presne trojnásobne viac textov. 

Animované zahraničné seriály: Bob a Bobek na cestách (Česká republika), Čarovný pu-

ding (Austrália), Engie Benjy (Veľká Británia), Kim Perfektná I (USA), Laurina vianočná 

hviezda (Nemecko), Lovci drakov (Francúzsko), Martinove záhady (Francúzsko), Pat 

a Mat sa vracajú (Česká republika), Poštár Pat (Veľká Británia), Staviteľ Bob (Veľká Bri-

tánia), Timon a Pumbaa (USA), Tommy a Oscar (Taliansko). 

Hrané seriály: Nezbedná bosorka – čarodejnícka škola (Kanada, Veľká Británia), Pa 

a Pi (Spolková republika Nemecko, Československo), Skúter – Tajný agent (Austrália), 

Spadla z oblakov (Slovenská republika). 

Špeciálne seriály: Ja a moja rodina – edukatívny seriál (Francúzsko), Muzzy in Gondo-

land č.16 – kurz angličtiny pre najmenších (Veľká Británia). 

 

STV vysiela film pre deti dva až štyrikrát týždenne (rozdelené medzi Jednotku a Dvojku), 

v nedeľu okolo poludnia. Výnimku tvoria sviatky, keď môžu deti zhliadnuť viacero, zväčša aj 

so sviatkom tematicky spojených filmov. V 46. týždni roku 2006 boli na stránke STV avizo-

vané: 

Hrané snímky a inscenácie: Chichôtka – rozprávková komédia, Dlhý, Široký, Bystrozra-

ký – televízna rozprávka, Hlupákovo šťastie, Iba taká hra – televízny videofilm, Na vyso-

kej skale – televízna adaptácia povesti, O Jankovi kľúčiarovi, O krásnej strige, Strašidlo 

z Canterville (Nemecko), Štvrtá hlava draka. 

Animované rodinné filmy – rozprávky: Vianočné rozprávanie, Herkules (Taliansko). 

(http://www.stv.sk/relacieaz/zaner/pre-deti/) 
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JOJ 

Animované seriály: ARGAI (Francúzsko), Legenda o Tarzanovi (USA), Rýchla rota 

Chipa a Dala (USA). 

Hrané seriály: Strážcovia vesmíru II – akčný fantazijný seriál (USA), Indaba – dobro-

družný seriál (Francúzsko). 

 

Markíza 

Animované seriály: Malé kengury II., Muži v čiernom III., Scooby Doo I., W.I.T.C.H. – 

Čarodejnice I., Herkules.  

Hrané seriály: Krok za Krokom I.. 

Prieskum ukazuje, nakoľko si televízne stanice detského diváka vážia. Verejnoprávna STV 

ponúka šesť vlastných relácií. Z toho presne polovica sa vysiela na druhom okruhu. 

Z osemnástich seriálov je dvanásť animovaných a zahraničných a zo štyroch hraných sú 

dva slovenské, vyrobené v roku 1978 a 1988. STV vysiela približne tri filmy týždenne. 

Komerčné televízie nespĺňajú načrtnuté rozdelenie. Vlastný program neprodukujú, a tak 

ranné víkendové pásmo pre deti vypĺňajú zahraničnými animovanými, prípadne hranými se-

riálmi. Televízie JOJ a Markíza vysielajú rozprávkové či rodinné filmy sporadicky, hlavne 

počas sviatkov. 

Deti sú však pre televízny priemysel veľmi potrebným zákazníkom. Ak nedostanú, čo po-

trebujú, budú pozerať, čo sa naskytne. V jeden pracovný deň v 46. týždni od pol šiestej do de-

vätnástej sa môžu detskí príjemcovia „obohacovať“ prostredníctvom telenoviel, krimiseriálov 

a všadeprítomných reklám. Televízne korporácie to veľmi dobre vedia, stavajú na tom a pro-

stredníctvom reklám, ktoré najviac „fungujú“ na deti, zarábajú. 

Výsledky prieskumu medzi rozhlasovými stanicami sa dali rozdeliť do podobných kategó-

rií ako pri televíziách. V programových štruktúrach sa objavujú vlastné relácie pre deti, roz-

právkové seriály a rozhlasové hry. Všetky tri typy sa dajú vypočuť vďaka verejnoprávnemu 

Slovenskému rozhlasu a jeho okruhom – Rádiu Devín a Rádiu Regina. 

Rozhlasová relácia: Halabala (Slovenský rozhlas, Regina Bratislava, Banská Bystrica) – 

montáž reportáží, detských správ, rozhovorov s deťmi, pesničiek i krátkej rozprávky. Badať 

znaky všetkých troch žánrov. 

Halabalandia – desaťminútový magazín, prostredníctvom ktorého sa malí bádatelia od 

svojich rovesníkov niečo priučia, ale hlavne sa môžu zamyslieť (a zabaviť) nad dôležitými 

otázkami typu – „Keďže je cvikla plná železa, dá sa pritiahnuť magnetom?“ 
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Rozprávkové seriály: Programová štruktúra rozhlasu ostáva verná tradičnému večerníčku 

každý večer v týždni – Dobrú noc, deti! (Slovenský rozhlas, Devín). Ide o jednu z najtradič-

nejších foriem umeleckého programu pre deti. Monologická rozprávka, pôvodná, prípadne 

prekladová či upravená úspešne sprevádza najmenších poslucháčov (a nielen ich) už niekoľko 

desaťročí. 

Osudy pána Tragáčika prináša košický okruh Reginy v pásme pod názvom Tragač pána 

Tragáčika. 

Špunt je pôvodný seriál o škriatkoch vysielaný na Regine Košice. 

Rozhlasové hry: Hra pre deti (Slovenský rozhlas, Devín) – dramatizácia literárnej predlo-

hy, pôvodná či prekladová rozprávka. Program prinášajúci rozličné témy pre deti od 10 do 15 

rokov s dôrazom na špecifiká tejto vekovej skupiny. Devín ponúka aj ďalšiu pôvodnú roz-

právkovú hru z cyklu Zlatá priadka. 

 

Rádio LUMEN 

Kresťanská rozhlasová stanica vysiela dve relácie venované deťom. Obe patria do prvej 

skupiny – medzi vlastné programy. Do Svetielka sa môžu malí poslucháči započúvať kaž-

dý deň okrem soboty po devätnástej hodine. V spoločnosti obľúbených detských a dospe-

lých moderátorov sa štyridsať minút cítia príjemne a preto spontánne telefonicky reagujú na 

rôzne témy, zapájajú sa do súťaží a tiež si nenechajú ujsť rozprávku či príbeh. Nedeľa je 

ozvláštnená ranným blokom Svetielko plus, ktoré vytvára dobrú náladu na celý deň a snaží sa 

nájsť a prezentovať talenty najmenších poslucháčov. 

 

Rádio BETA 

Súkromné nezávislé regionálne rádio pôsobiace na Hornej Nitre prináša deťom taktiež 

vlastnú reláciu Lunapark. Každé nedeľné ráno zapojí poslucháčov do vedomostného kvízu, 

do súťaže o knižky, prinesie najnovšie udalosti prostredníctvom detského infoservisu a poteší 

pesničkami vrátane „piesne na telefón“. 

 

Rádio FAJN 

Žilinské rádio produkuje dva vlastné projekty – Šašoviny a Fajnhajany. V Šašovinách po-

zývajú postavičky Šašo Sašo, Šaša Jaša a Fridolín každú nedeľu všetkých kamarátov, ale aj 

ich rodičov na výpravy za tajomstvami do rozprávkovej ríše, za hľadaním spravodlivosti, za 

riešením hlavolamov a veľkých záhad. Odmenou sú darčeky, hry a najkrajšie nedeľné dopo-
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ludnie s rádiom FAJN. Fajnhajany sú vo svojej podstate večerníčkom, krátkou rozprávkou na 

dobrú noc, na ktorej tvorbe sa okrem profesionálov môžu podieľať aj poslucháči. 

Súkromné rádiá sa orientujú len jedným smerom, ale na rozdiel od televíznych staníc, po-

núkajú živé relácie, zamerané na interaktivitu. Vysielajú menej, ale všetko je z vlastnej pro-

dukcie, v slovenskom jazyku. 

 

NOVÁ PERSPEKTÍVA 

Novú perspektívu, návrh riešenia tejto situácie, prináša PaeDr., ThDr. Ondrej Krajňák, 

PhD., ktorý realizoval v čase o februára do júna 2004 mediálny výskum v spolupráci s odbo-

rom mediálneho výskumu a informácií. Prinášam len pár z jeho štrnástich rozvetvených tvr-

dení, ktoré nás inšpirovali v ďalšej práci: 

Tvorcovia sú presvedčení, že pracujú v pozícií, ktorá môže slobodne ovplyvniť kvalitu bu-

dúcej TV tvorby pre deti a mládež. 

Dospelí diváci sú presvedčení, že v televízií je veľa násilia a nevhodných programov pre 

deti a mládež. Preto chcú zmeniť doterajšiu kvalitu TV programov. 

Deti často napodobňujú televízne vzory. Filmovým hrdinom a moderátorom najradšej pri-

pisujú pozitívne vlastnosti. 

Dať prednosť pôvodnej tvorbe a kultúrnym hodnotám na úkor zahraničnej produkcie. 

Finančne podporovať domácu produkciu z vlastných zdrojov (koncesionárske poplatky) 

a zdrojov zo zahraničia (granty EÚ). (Krajňák, 2006, s. 18, 19) 

 

ČAROKUFOR 

Zo spomenutého vyplýva, že existuje priestor, ktorý by sa dal zaplniť novými reláciami 

i potreba ich vzniku. Nadišiel ten správny čas, aby som predstavila vlastný projekt tvorivej 

skupiny LAJM s názvom Čarokufor. 

Do skupiny LAJM patria dve študentky odboru masmediálnych štúdií v Prešove a dvaja 

mladí muži uberajúci sa technickými a prírodovednými smermi. Čo je však najpodstatnejšie, 

každý z nás má isté umelecké či mediálne skúsenosti a hlavne vzťah k takýmto činnostiam. 

Vymysleli sme spolu Čarokufor, ktorý nie je ničím iným ako námetom na pesničkový seriál 

pre deti. Zo žánrového hľadiska je Čarokufor dramatický útvar. Z hľadiska formátu by sa dal 

charakterizovať ako pesničkový program o deťoch s vnútorným príbehom a silných zamera-

ním na interaktivitu. Piesne spievajú deti, pomocou ktorých vyjadrujú svoje zážitky i pouče-

nia. Príbeh je celkom jednoduchý. Šantiace decká nájdu pri hre na lúke starý ošarpaný kufor, 



Čarokufor 570 

ktorý je však plný tajomných predmetov. Každá čarovec má zázračnú silu, vďaka ktorej malí 

hrdinovia zažijú neopakovateľné dobrodružstvo i poučenie v jednom. Jednotlivé časti seriálu 

majú vlastný dej, ale koniec jedného dielu nadväzuje na začiatok nasledujúceho, čím sa vy-

tvorí napätie a priestor pre interaktívne zapájanie sa do projektu. Funkcia čarovecí je na jednej 

strane prediktabilná, na druhej strane neočakávaná. Napríklad: Peniaz – obracia roly. Deti sa 

stanú rodičmi a rodičia deťmi. Nakupovanie hračiek a sladkostí a nepísanie domácich úloh sa 

odrazí nielen na bolesti brucha a zhoršených známkach v škole. Zobrazí sa protipól zodpo-

vednosť – ľahostajnosť. 

Zrkadlo – kto sa doň pozrie uvidí svoju budúcnosť. Môže sa mu vyjaviť, že diktát zvládne 

na jednotu. S radosťou zavrhne učenie do zabudnutia. Lenže bez vzdelávania skúšku zo slo-

venčiny nenapíše. Chybu hľadá v zrkadle, ale ďalšími ponaučeniami zistí, že naša budúcnosť 

je prepojená s prítomnosťou a nič nie je zadarmo. Naráža sa na kontrastné vlastnosti usilov-

nosť – lenivosť. 

V kufri sa môže ďalej nachádzať ceruzka, ktorá zhmotňuje veci, okuliare, ktoré vidia na-

vonok skryté vlastnosti ľudí, topánky, v ktorých vie človek úžasne tancovať, či nikdy sa ne-

minúci balík cukríkov. 

 

Rozmery projektu 

Zábava a zážitok je to hlavné, prečo bude Čarokufor príťažlivý. Detská fantázia je neko-

nečná, preto záhadné, nadprirodzené, akčné, čakané – nečakané a čarovné bude lákať. 

Podstatnou zložkou relácie je pôsobiť výchovne, čo sa snažíme robiť nevtieravo a nie pr-

voplánovo, ale jasne a zreteľne. (Vytvorením stereotypu – uvedomenie si vlastnej chyby hrdi-

nu príde vždy tesne predtým, ako čarovec stratí svoju magickú silu.) Ponaučenie je obsiahnuté 

vo vnútornom monológu postavy, alebo v dialógu viacerých hercov. Ak sa malý divák stotož-

ní s danou postavičkou, je dosť možné, že cez jej príbeh prirodzene príjme aj vzorec správne-

ho správania sa. 

Čarokufor dáva priestor novým detským talentom. Prostredníctvom konkurzov môžu byť 

objavené zaujímavé, nadané a originálne typy. Deti-herci dostanú samy možnosť realizovať 

sa, tvorivo sa zapájať, naučiť sa niečo nové, zdokonaľovať sa v materinskom jazyku. Na dru-

hej strane deti-diváci opäť uvidia na televíznej obrazovke seba samých. Autentické situácie 

správania sa v nich môžu vyvolať sebareflexiu, samy skúsia vyhodnotiť, ako by sa ony v da-

nej situácii zachovali. 
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Interaktivita vzniká hneď v závere v pilotnej časti. Diváci môžu popustiť doširoka uzdu 

fantázii a vymýšľať odpovede na otázku, akú zázračnú silu má konkrétna čarovec. Či sa pri-

blížia čo najviac k autorskému spracovaniu, alebo naopak, svoje myšlienky budú viesť cel-

kom opačným smerom, nie je dôležité. Podstatná je spolupráca a komunikácia. Samozrejme, 

že by za ňu mali byť odmenení. Podľa miery zásahu malého percipienta do textu je jeho hlav-

nou odmenou spracovanie jeho návrhu a následné zverejnenie v príbehu relácie. Decká majú 

aj druhú možnosť, ako sa interaktívne do projektu zapojiť. Môžu samy prispievať tvorbou 

textov piesní, navrhovať nové objekty z kufríka, či vymýšľať špeciálne „zápletkové“ situácie 

príbehov. Realizovať sa môžu jednotlivci, ale aj škôlky. 

Rovnakým smerom sa projekt obracia aj na dospelých tvorcov. Textári, spisovatelia, hu-

dobní skladatelia či muzikanti nájdu v Čarokufri uplatnenie. Reláciu tak bude tvoriť odborná 

aj široká laická verejnosť. Tým bude vedieť pokryť potreby divákov vo väčšej miere. 

Čarokufor prináša pesničky, v každej časti približne päť nových. Škôlkari aj školáci sa ich 

môžu učiť spievať, čím sa opäť rozvíjajú ich tvorivé a rečové – artikulačné schopnosti. 

Keďže malý príjemca „hltá“ z mediálnych obsahov všetky jeho časti, môže na neho relácia 

pôsobiť aj z hľadiska spisovnej výslovnosti. Jazyk postáv nesmie strnulo skĺznuť do prísneho 

štandardu, musí byť prispôsobený detskej reči, ale mal by byť aj kontrolovaný. Počuť kulti-

vovanú a pritom ľudskú reč z televíznych obrazoviek by mohlo byť veľkým edukačným prí-

nosom. 

Nezáväznosť – projekt sa snaží byť koncipovaný voľne. Nemá pevne určené hranice, jed-

notlivé fragmenty sa môžu meniť podľa požiadaviek média. Samotný kufor môže byť nahra-

dený pokladnicou, truhličkou či starou aktovkou. Nezáleží na počte hercov, ani na mieste, kde 

sa dej odohráva. Čarokufor je istá predstava, ktorá je naklonená komunikácii. 

Variabilita – projekt môže byť rozpracovaný o ďalší nápad, vedľajšiu epizódu, napríklad 

o motív hrozby. Detského percipienta láka akčnosť a do istej miery aj nebezpečenstvo. Spolok 

Čarokufra môžu prenasledovať dve postavy starších „zlých“ dievčat, ktoré od začiatku celú 

situáciu mapujú a snažia sa „výlety za dobrodružstvom“ všemožne prekaziť. 

Listáreň. Detské nápady a postrehy musia byť zverejnené a odmenené. Malo by tak byť 

učinené vždy pred začiatkom samotného Čarokufra, aby si deti vedeli porovnať svoje myš-

lienkové pochody. Dôležité bude vysvetliť divákom, že nie je najlepší len ten, kto presne 

uhádne zmysel čaroveci, ale aj ten, kto bude najoriginálnejší. Preto môže byť odmenený tvor-

ca najtrefnejšieho nápadu, ale aj najzaujímavejšieho. Podporí sa tým detská logika a zmysel 

pre predvídanie i spomínaná fantázia. Listáreň môžu uvádzať mladí moderátori. 
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Dôvody a ciele 

Dôvody vzniku projektu som už sčasti spomenula. Tvoriť, niečo za sebou zanechať, zužit-

kovať dosiahnuté skúsenosti a schopnosti a získavať nové. Na Čarokufor sa však nepozeráme 

len ako na zábavu a hru, ale snažíme sa ho poňať aj ako našu spoločnú pracovnú aktivitu. Na-

ším cieľom je postupne ponúknuť projekt médiám. Ako televízny seriál televíziám, ako roz-

hlasovú hru na pokračovanie rozhlasovým staniciam, alebo ako námet na rozprávkovú knihu 

spolu s CD nosičom vydavateľstvám. 

Čarokufor sa už pomaly púšťa do sveta. Ako jeho let dopadne, ukáže až čas... 
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http://www.stv.sk 

http://www.markiza.sk 

http://www.joj.sk 

http://www.slovakradio.sk 

http://www.lumen.sk 

http://www.beta.sk 

http://www.radiofajn.net 

http://www.radioregina.sk 
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