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o médiách, ktoré v ďalších kapitolách budeme 
rozvíjať ďalej. V 1. kapitole sa dozviete, čo je 
to médium, aké druhy médií poznáme, na čo 
sa jednotlivé druhy médií zameriavajú a ako 
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naučili a o tom, ako využívate médiá vy. Názov 
je “Diskutujeme.” V kapitole sa nachádzajú aj 

úlohy s názvom “Cvičenie”. V závere kapitoly je 
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Médiá sú súčasťou nášho každodenného života. Používame ich 
takmer každý deň,  a preto je potrebné uvedomiť si, akú veľkú 
silu majú médiá. Vedeli by ste si predstaviť deň bez televízora, 
internetu, rozhlasu, či počítača?  V dnešnej dobe si človek ne-
dokáže predstaviť život bez médií, pretože prostredníctvom 
médií komunikujeme, vyhľadávame informácie, či trávime čas 
zábavou. Médiá majú svoje pozitívne stránky ale aj negatívne.

DISKUTUJEME                                                                  
1. Ktoré médiá najčastejšie denne používaš?                                               
2. Koľko hodín stráviš denne s médiami?                                                    
3. Na čo používaš médiá?                             
4. Používaš médiá aj k učeniu? Ako?
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Dobro a zlo médií
Médium nám ponúka pozitíva, ale taktiež aj negatíva. Ako na nás vplývajú médiá pozitívne?  V 
prvom rade získavame z médií informácie, ktoré sa nám môžu v živote zísť. Prostredníctvom 
médií sa zabávame, či už pri pozeraní televízie, alebo pri hraní počítačovej hry. Ponúkajú nám 
taktiež aj oddych.  Médiá nám pomáhajú aj pri riešení domácich úloh. Médiá neponúkajú len 
dobro, majú aj svoju horšiu stránku. Ako teda takéto zlo, ktoré médiá ponúkajú vyzerá? Pri 
používaní médií sa môžeme stať obeťou zneužitia, výsmechu. Dlhé sledovanie televízie nám 
môže poškodiť zrak. Médiá nám zobrazujú aj nevhodné obsahy, ktoré nie sú pre nás určené. 

Čo to teda médium je? 
• Médium je akýkoľvek komunikačný prostriedok.
• Médium môžeš byť aj ty, napríklad ak odovzdáš                                          
informáciu od učiteľa k spolužiakovi.
• Médium je tlač (noviny, časopisy, letáky, knihy).
• Médium je televízia. 
• Médium je rozhlas.
• Médium je počítač.
• Médium je internet.
• Médium je telefón.

 MédiuM,Masové MédiuM



3 4

DRUHY MÉDIÍ
Médiá delíme na:                                                              
1. Tlačené médiá      
2. Elektronické médiá                         
3. Digitálne (audiovizuálne) médiá

. Knihy   
Kniha stojí na začiatku tlačených médií.

Kníhtlač vynašiel Johann Gutenberg.
Kniha je médium, ktoré je neperiodické.

Vždy ju vytvorí aspoň jeden autor.
  Kniha má rôzne žánre.

Noviny
Patria medzi najvýznamnejšie tlačené médiá. Najstaršie 

noviny pochádzajú z Anglicka. Vychádzajú spravidla 

každý deň. Sú ponúkané všetkým ľuďom. Poznáme noviny 

bulvárne a mienkotvorné.

Bulvárna tlač je neseriózna tlač, ktorá rieši hanbu. 

Príkladom je Nový čas. 

Mienkotvorné sú seriózne noviny a sem patrí napríklad 
SME, Pravda.

Cvičenie
Doplň do viet slová:
1. Medzi najstaršie médiá patria ........... 
2. Delíme ich na ................ a ................. 
3. Médium, ktoré je neperiodické je : ...............
4.  Noviny vychádzajú .............
5. Časopisy  delíme  na  (vymenuj aspoň tri kategórie) ........................, .........................., 
........................

1. Tlačené médiá
Tlačené médiá patria medzi najstaršie médiá. Tlačené  médiá sú 
vždy na papieri. Dnes už ich vyrábajú aj v elektronickej podo-
be.  Tieto médiá majú jednu spoločnú vlastnosť, ktorou je ob-
sah. Tlačené médiá delíme na periodické a neperiodické. 
Periodické sú tie, ktoré vychádzajú aspoň dvakrát ročne.  Nepe-
riodická tlač je tá, ktorá vychádza nepravidelne, teda jednorázo-
vo.  Do skupiny tlačených médií patria: knihy, noviny a časopisy.

Časopisy

Patria tiež medzi tlačené média.

Sú to periodiká, ktoré vychádzajú menej často ako noviny.

Musia mať vždy rovnaký názov.

Môžu byť: týždenníky, mesačníky, ročníky.

Delíme ich aj na: mužské, ženské, hoby, šport, varenie, 

móda, technológie a detské časopisy.

Gutenbergova kníhtlač
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Porovnaj prednú stranu a urči, ktorá ukážka rieši hanbu a ktorá 
dôležité témy? 

Detský časopis 

Mužský časopis

Ženský časopis 

Časopis o varení 

Priraď správne k obrázkom typy časopisov:

DISKUTUJEME                                                                                     
1. Čítaš tlačené médiá, ak áno, aké rád čítaš a prečo?
2. Aká je tvoja obľúbená kniha a prečo?
3. Aká je tvoba obľúbená knižná postava?



2. Elektronické médiá 
Sú to médiá, ktoré šíria svoje informácie pomocou elektrických polí. 
Tieto médiá sú opakom tlačeným médií. Radíme sem rozhlas, televíziu 
a film. 

Na Slovensku máme verejno-
právne vysielanie a komerčné 

vysielanie. Medzi verejnoprávne 
radíme stanice: Slovenský rozhlas, 

Slovensko, Regina a Devin . 
Takéto vysielanie je zamerané na 
vzdelávanie, výchovu, zábavu a 

informovanie poslucháčov.
Medzi komerčné radíme – Expres, 

Európa 2. Tie sa sústreďujú na 
zábavu, hubu, dopravu a počasie.

Rozhlas 
Toto elektronické médium je zvukové. Prenášajú svoje informá-

cie vždy zvukom. Chýba nám obraz, ktorý má napríklad televí-

zia. Rozhlasové vysielanie spracuje a sprostredkuje informáciu v 

najkratšom čase zo všetkých médií.  Rozhlasové stanice vysielajú 

nepretržite. Aj keď nám rozhlas ponúka informácie najrýchlejšie, 

má aj svoju nevýhodu. A tou je: čo je povedané, už sa nedá vrátiť. 

Moderátori si musia dávať pozor na to, čo povedia. 

Zvuk, ako taký, môžeme zaznamenávať na nosič, napríklad na CD.

Budova Slovenského rozhlasu, nazývaná aj ako “Obrátená pyramída”.
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DISKUTUJEME                                                                  
1. Aké rádio počúvaš a kde?
2. Ponúka rozhlas viac zábavy ako tlač?
3. Ktorá rozhlasová stanica ponúka informácie 
o doprave?
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TELEVÍZIA
Televízia sa stala súčasťou nášho života a uspokojuje naše túžby po informáciách a zábave, ale často sme na nej priam závislí, a to na úkor pozitívnych medziľudských vzťa-hov. Televízia je médium, ktoré má najvyššiu sledovanosť a je veľmi populárne vo všet-kých generáciách. Je najvplyvnejším a najobľúbenejším médiom. Na rozdiel od rozhla-su, prenáša nielen zvuk, ale aj obraz.  Pozor! Televízia k svojej sledovanosti nepotrebuje vzdelaného diváka. Divákovi stačí len pasívne prijímať jednotlivé programy, a to bez potreby narábania s nimi tak, ako je to potrebné v prípade tlače a kníh. Priveľa sledo-vania televízie môže viesť k tomu, že stratíme medziľudské vzťahy. Dôležité je sledovať len tie programy, ktoré nás bavia, prinášajú nám potrebné informácie. Výber teda treba selektovať. 

Aj televízia sa delí na verejnoprávnu a súkromnú.  Verejnoprávna: Slovenská televízia, RTVS 
(rozhlas a televízia Slovenska), ktorá vznikla v roku 2011, 1.1. Platíme za ňu koncesionárske 
poplatky a nesmie vysielať vo svojich programoch reklamy. Ponúka nám vzdelávanie, so-
cializáciu, vychováva a zabáva nás. Komerčná televízia získava svoje príjmy z reklamy. Ponú-
ka hlavne zábavu. Pozor! Je dôležité vyberať si nielen zábavné programy, ale aj vzdelávacie.

FILM
Pre film je základným médiom fotografia.  Ide o pohyblivé fotogra-
fie. Film je súbor statických obrázkov, ktoré rozhýbe pohyblivý pás.  

Filmov je niekoľko druhov.  Patrí sem nezávislý film, ktorý je pre 
menšie publikum. Mainstreamový film znamená, že je film určený pre 

veľké publikum. Ďalej poznáme aj nemý film, v ktorom chýba zvuk.  
Film má aj niekoľko žánrov. Napríklad komédia, horor, animovaný 
film. Zvukovo- obrazové médium sa môže zaznamenávať na DVD 

nosič.

DISKUTUJEME                                                    
1. Čo ponúka televízia a rozhlas 
nie?
2. Aké programy rád sleduješ?
3. Aký je tvoj obľúbený 
filmový žáner a hrdina?                    
4. Porozprávaj ostatným dej 
tvojho obľúbeného filmu. Aká 
je jeho myšlienka? Je poučná?    
5. Všimol si si vo filme násilie? 
Ak áno, myslíš, že je to správne? 
Ako konala postava? Bolo 
násilie nakoniec potrestané?                                      
6. Ako ťa film ovplyvnil?         
7. Pozeral si film sám alebo s 
rodičmi? Rozprával si sa s nimi 
o konaní postáv?
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3. Digitálne médiá 

INTERNET Komunikácia v rámci internetu je založená na prenose informácií obrazom 
aj zvukom, rovnako ako v televíznom vysielaní. Na rozdiel od rozhlasového 
a televízneho vysielania, je však dvojsmerná, teda interaktívna. Vyznačuje sa 
spätnou väzbou. Svojimi možnosťami sa internet stáva aj nebezpečným. Treba 
byť opatrným pred kyberšikanovaním, závislosťou na internete alebo pred za-
dávaním osobných údajov na rôznych sociálnych stránkach.

DISKUTUJEME                                                    
1. Aké stránky navštevuješ na internete najčastejšie? 

2. Chodíš na internet s rodičmi alebo viac sám? 

3. Diskutujte o tom, na aké účely denne používate internet 

a koľko hodín denne strávite za internetom.

4. Poznáš stránku Ovce.sk? Sleduješ tam rozprávky? 

CVIČENIE                                                    
Pozrite si jednu z rozprávok s názvom Bez kožúšteka.        
Sledujte správanie ovečiek. Potom sa spoločne rozprávajte o 
tom, čo ovečky robili zle  a prečo. Ktorá postava sa zachovala 
správne?  Aké nebezpečenstvo z videa vyplýva? Čomu by sme 
sa mali vyvarovať na internete a sociálnych stránkach?                       
Stránka www.ovce .sk poskytuje cenné rady a informá-
cie pre teba aj tvojich spolužiakov. Môžete ich pozerať aj 
doma s rodičmi a diskutovať o ich obsahu a zameraní .
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ZAPAMÄTAJME SI  1. Kapitola

MÉDIUM JE : tlač, TV, internet, 
rozhlas, počítač, telefón. 

MÉDIÁ DELÍME NA: tlačené, elek-
tronické a digitálne. 

TLAČENÉ MÉDIÁ SÚ: knihy, noviny 
a časopisy.

ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ SÚ:  
rozhlas, televízia a film.

K DIGITÁLNYM MÉDIÁM PATRÍ 
hlavne internet.
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Môj deň a médiá

CVIČENIE                                                    
Zoraď médiá. S ktorými médiami prichádzaš denne 
najviac do styku (od najviac po najmenej) a prečo? 
Keď zoradíš jednotlivé médiá, priraď k ním aj počet 
hodín , koľko s nimi tráviš denne. Napríklad: 1.televí-
zia = 2hodiny. Následne vysvetli , čo počas uvedeného 
času, pomocou médiá robíš. Napríklad:   koľko je z toho 
hľadanie informácií a koľko zábava? Diskutujte o tom, 
čo by ste mohli robiť namiesto času stráveným s médiom.
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