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Vážení kolegovia, dámy a páni, milí študenti, 

 

 

Našou úlohou na dnešnom odbornom seminári je pozrieť sa na 

zúbky novinárskemu produktu, ktorý vo svojich rozmanitých 

žánrových variantoch tvorí dominantnú časť súčasnej masmediálnej 

scény. Hodená rukavica v poznávaní rozmerov spravodajstva nás 

vyzýva, aby sme ho posudzovali jednak ako interný výsledok 

novinovedného bádania, ale aj ako dynamickú súčasť spoločenskej 

komunikácie s jej politickým, kultúrnym a etickým obsahom. 

Nemôžeme si, napríklad, nepovšimnúť, že rýchly rozvoj 

reprodukčnej techniky a najmä elektronických médií v poslednom 

dvadsaťročí priniesol do spravodajstva očividné uplatnenie trhovosti: 

informácie sa premenili na atraktívny a dobre platený tovar, ktorý 

podlieha sériovosti a uniformite. V spravodajskej praxi sa stretávame 

s kultiváciou jednofunkčnej účelovosti a s následným znižovaním 

záujmu o možnú jedinečnosť textu. Profesionáli zo CNN odporúčajú 

spravodajcom, aby „rýchlosť, rutina a zrozumiteľnosť prevládli nad 

kvalitou správy“. Výsledok, síce nepochybne atraktívny, často 

podkopáva skutočnosť, že v spravodajstve vystačíme s uplatňovaním 

recepčnej prediktability, písania správ tak, aby sa tieto bez odporu 

a námahy vošli do hláv masového publika. Príjemca je potom 

globálne navykaný na vnímanie nových spravodajských faktov trvale 

opakovaným, ustáleným spôsobom, hrozí klišé, stereotyp 

a konvenčnosť. 

Už George Orwell vo vynikajúcej eseji Politika a jazyk (1946) so 

svojou príslovečnou znechutenosťou hovorí o úpadku civilizácie, 

ktorý sa okrem iného prejavuje aj v náraste „slovných protéz“, 

humpľujúcich nielen jazyk spravodajstva, ale i skutočnosť týmto 

jazykom označovanú. Fráza, fráza, to je nepretržité pokušenie 

novinára, šetrí námahu pri premýšľaní a nakoniec – to je najhoršie – 

podsúva do reči slová, ktoré skutočnosť skôr rafinovane zahaľujú ako 

pravdivo obnažujú. Konvencia aj v spravodajstve, to je mimikri, 



 5 

sebaobrana, zábezpeka nezraniteľnosti, barlička, vstupenka do sveta 

istoty. 

Za asistencie účelovo vyberanej lexiky nás potom nezaujíma 

skutočný obsah slov, ale len (a najmä) ich okamžitý účinok: slová 

prekryjú skutočnosť tak, aby sa samy stali novou skutočnosťou – či 

lepšie mediálnou pseudoskutočnosťou... A toto je už okamih pre 

manipuláciu v spravodajstve, konštrukciu reality, logokraciu 

a verbálnu agresivitu. Takto filtrovaná pravda môže mať, ako vieme, 

rozličné extrémne podoby – od zábavných správ až po militantnú 

frapantnosť. (V chvate je všetko možné. V spravodajstve by však 

nemalo ísť o úmyselné predstieranie ako v dávnom vtipe o Rádiu 

Jerevan, ktoré sa vytasilo správou, že Andrej Andrejevič vyhral 

v Charkove auto. Skutočnosť vykonštruovaná pre pekné oči 

propagandy sa však vzápätí zmenila na sivú realitu: Áno, v podstate 

je to pravda, znela odpoveď Rádia Jerevan na dopyty poslucháčov, 

ibaže nešlo o Andreja Andrejeviča, ale Michaila Michailoviča, nebolo 

to v Charkove, ale v Kyjeve, nebolo to auto, ale bicykel, a nevyhral 

ho, naopak mu ho ukradli.) 

Jedno arabské príslovie hovorí, že bezpečnosť človeka je skrytá 

v jeho sladkom jazyku.  

Paradoxom podnikania v spravodajstve je, že možná intelektuálna 

jedinečnosť sa dnes rozplýva nielen v pohodlí konvenčných fráz, ale 

i v neželateľnej nadpráci tých, čo sa tento produkt, čistý vo svojom 

prahnutí po pravde, pokúšajú ideologizovať, zostraníčťovať, dať ho 

všanc agitovaniu, zamoriť brutálnou expresívnosťou a šokmi. Áno, 

objektívnosť je relatívna, serióznosť, čistá nezaujatosť, 

nepredpojatosť, dôsledné vynechávanie slov nesúcich hodnotenie či 

postoj, to všetko je sen spravodajcu. Lenže – jazyk je aj sladký 

a pokušenie priveľké. Aj preto je dnes dôležité si uvedomovať, že 

spravodajstvo je priestor, kde sa najmä štylizuje realita, a to tak, aby 

sa touto činnosťou pokryl v nezaujatej výslednej podobe celý, nie 

okresávaný priestor života – teda nie, nejde tu len o akési krikľavé 

zvýznamňovanie trivialít či zastieranie významného. A našou úlohou 
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je možnože tu a teraz nezmierovať sa s tézou, podľa ktorej jazyk (a 

s ním aj jeho konzument!) znesie všetko. 

Vážení, nebudem odkrajovať z drahocenného času. Želám nášmu 

semináru veľa zaujímavých myšlienok a príjemnú pracovnú pohodu. 

Ďakujem.  

 

 

prof. PaedDr. Ivan Sulík, CSc. 
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Jazyk spravodajstva a vysielanie Slovenského rozhlasu 

 

Imrich Jenča 

 

 

Posledné aktivity Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

v súvislosti s dodržiavaním spisovného jazyka v médiách vyvolali 

značný ohlas. No na počudovanie, viac v žurnalistickej obci z praxe 

ako vo verejnosti, ktorá je súčasným jazykom médií oslovovaná. 

Zásadnejšia reflexia chýbala aj z akademického prostredia, najmä 

z katedier, ktoré pripravujú nových žurnalistov. Vari len Slovenský 

syndikát novinárov sformuloval vyhlásenie, v ktorom reaguje na 

súčasnú úroveň jazyka žurnalistiky. Prízvukovaním súčasného stavu 

sa však problémy nevyriešia, a tak si na stanovisko teoretikov zrejme 

budeme musieť počkať. 

Názory na aktivitu ministerstva kultúry sa rôznia, a nie som si istý, 

či aj kompetentní pracovníci ministerstva majú úplne jasno v tom, 

ako sa majú opatrenia na tomto poli v praxi realizovať. Tak trochu 

o tom svedčí i dodatok k navrhovaným opatreniam, ktorý napokon 

zmiernil ich dikciu statusom odporúčaní. Zásadnejšia zmena pri 

kontrole uplatňovania noriem spisovného jazyka si totiž zrejme 

vyžaduje dôslednejšie prepracovanú legislatívu – ako príklad by som 

mohol uviesť nevyhnutné zmeny podmienok na udelenie licencie 

uchádzačom o rozhlasové a televízne vysielanie, v ktorých by sa mali 

navrhované opatrenia objaviť. Ani potom však nebude úplne zrejmé, 

akým spôsobom sa budú niektoré podmienky kontrolovať. Problém je 

však zjavne hlbší – myslím si, že ide predovšetkým o hľadanie 

foriem, vedúcich k prehĺbeniu vzťahu k jazyku na školách; súhlasím 

s názorom, že súčasná príprava detí v materinskom jazyku sa opiera 

predovšetkým o písané podklady. Voľná rozprava, ktorá by učila 

formulovať a tlmočiť názor, je skôr výnimkou.  Situácia je o to 

vážnejšia v tom, že dorastá generácia, odchovaná na vysielaní 

komerčných rozhlasových a televíznych staníc, ktorým a priori 
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nenalepujem nálepku akejsi jazykovej nedostatočnosti, no predsa ich 

jazyková úroveň nie je najlepšia. Prirodzene, všeobecnému trendu sa 

nevyhol ani Slovenský rozhlas, je to dané predovšetkým pohybom 

pracovníkov v mediálnej oblasti.  

Navrhované opatrenia ministerstva kultúry verejnoprávny rozhlas 

zásadne nezaskočia, pretože všetky realizuje s mnohoročnou 

tradíciou. Pracovníkom uchádzajúcim sa o zamestnanie 

v Slovenskom rozhlase sa na konkurzoch dávajú písomné testy 

z jazyka, osobitne sa skúmajú verbálne schopnosti, ale aj všeobecný 

prehľad. Tým sa starostlivosť o nového redaktora vlastne len začína – 

po nástupe do zamestnania musí prejsť tzv. hlasovými skúškami, na 

základe ktorých potom hlasový pedagóg určuje ďalšiu formu 

individuálnej prípravy. Do individuálnej prípravy sú zaraďovaní: 

•  redaktori  podľa požiadaviek ich vedúcich pracovníkov,  

• redaktori, ktorých vyzve na individuálne konzultácie jazykový 

špecialista na základe posúdenia ich výkonu vo vysielaní, 

•  redaktori, ktorí prejavia vlastný záujem. 

V tom smere je potrebné konštatovať, že individuálne konzultácie 

majú v rozhlase dlhoročnú tradíciu a redaktori takúto formu prípravy 

vnímajú pozitívne. 

Ešte donedávna platil v rozhlase systém povinných skúšok, na 

základe ktorých bola redaktorom a moderátorom priznávaná 

moderátorská trieda – stupeň tejto triedy určoval formu ich 

vystúpenia. Tento proces je však relatívne zdĺhavý – kým dosiahne 

redaktor či moderátor moderátorskú triedu trojku, ktorá ho oprávňuje 

na improvizáciu vo vysielaní, prejde aj niekoľko rokov. Dnes si to už 

ani verejnoprávny rozhlas nemôže dovoliť – či už z ekonomických, 

alebo organizačných dôvodov. Napriek tomu kvalita prípravy 

redaktorov v rozhlase neklesá, svedčí o tom záujem o jeho 

pracovníkov v súkromnom sektore, ale aj záujem redaktorov 

z komerčných rozhlasových staníc o pôsobenie vo verejnoprávnej 

inštitúcii, pretože ju stále považujú za najvyšší stupienok 

v profesionálnej hierarchii.  
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Špecifikom vzdelávania rozhlasových pracovníkov v Slovenskom 

rozhlase je poskytovanie priamej spätnej väzby na odvysielaný 

program – či už sa to deje formou výstupov z odposluchov, alebo 

prostredníctvom internej jazykovej poradne. Zaviedli sme ju pred 

niekoľkými rokmi a postupne sme jej obsah rozšírili na tri samostatné 

časti.  

V prvej sa uvádzajú všetky jazykové nedostatky, zachytené vo 

vysielaní. Rubrika je neanonymná, teda pri každom jazykovom 

prehrešku je uvedený aj jeho pôvodca, názov relácie a čas, v ktorom 

sa chyba odvysielala. Rubrika má preventívnu edukatívnu funkciu – 

prirodzene, nikto z redaktorov nie je nadšený, keď sa v nej objaví 

jeho meno, no zásadné odmietanie rubriky sme nezaznamenali.  

Druhá časť poradne má názov Jazykový poradca odporúča 

a reflektuje aktuálne jazykové problémy v médiách všeobecne, teda 

nie len tie, ktoré zaznievajú vo vysielaní v Slovenského rozhlasu. 

Obsah tejto rubriky tvoria upozornenia na frekventované chyby 

v istom období – napr. používanie termínu „pilčík“ po kalamite vo 

Vysokých Tatrách, a to aj v prípade, že sa takáto chyba vo vysielaní 

Slovenského rozhlasu nezachytila. Rubrika má pôsobiť preventívne, 

nemá  však nahrádzať komplexné kodifikačné príručky. V opačnom 

prípade by sa upozornenia strácali v záplave textu. 

Tretia časť jazykovej poradne má názov Otázky a odpovede. 

V tejto rubrike môže ktorýkoľvek z pracovníkov Slovenského 

rozhlasu položiť akúkoľvek otázku, týkajúcu sa jazyka. Aby sa 

v otázkach dalo ľahšie orientovať, rubrika má samostatné 

vyhľadávanie. V rubrike akceptujeme aj pripomienky redaktorov 

a moderátorov, a to aj k odporúčaniam jazykového poradcu.  Rubrika 

má veľký ohlas najmä v sporných prípadoch, svedčí o tom počet 

otázok i záujem jazykovedcov o jej obsah. Aj v tomto prípade 

Slovenský rozhlas úzko spolupracuje s Jazykovedným ústavom 

Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, pretože mnohé 

pripomienky sa týkajú vývoja jazyka. 
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Interná Jazyková poradňa Slovenského rozhlasu je v slovenskom 

mediálnom prostredí unikátny jav a spolu s individuálnou prípravou 

moderátorov a redaktorov najlepšie dokumentuje starostlivosť 

Slovenského rozhlasu o dodržiavanie spisovného  jazyka. Napriek 

tomu  však nemôžeme konštatovať, že vysielanie verejnoprávneho 

rozhlasu je bez chýb. Najviac pripomienok od poslucháčov prichádza 

na lexiku, napokon, je to prirodzené, používanie nespisovných 

a hovorových výrazov je nápadné a ľahko zachytiteľné. Nie vždy sú 

však pripomienky poslucháčov opodstatnené, je zrejmé, že do 

rozhlasu telefonujú predovšetkým ľudia s väčším jazykovým citom, 

no bez pravidelného dovzdelávania sa v jazykovej oblasti; približne 

jedna tretina pripomienok k jazyku vysielania verejnoprávneho 

rozhlasu nie je opodstatnených (ide o výrazy typu  pilotný, vratný, 

ktoré Slovník slovenského jazyka
1
 neuvádza, prípadne výrazy, 

evokujúce bohemizmy – ošemetný, potýčka a pod.).  Najviac chýb 

v lexike sa dá zachytiť vo voľnej výpovedi, teda v prehovoroch bez 

písomnej predlohy. Čiastočne je to aj dôsledok zmeny štýlu 

moderovania v Rádiu Slovensko, ktoré sa prispôsobilo novej 

vysielacej štruktúre bez relácií magazínového typu. Moderátori majú 

v prúdovom vysielaní viac priestoru na sprievodné slovo, čo môže 

zvádzať k nepripraveným prehovorom. 

Významnú úlohu tu však zohrávajú aj vplyvy cudzích jazykov, 

predovšetkým v oblasti štylistiky, a to pri vytváraní väzieb, ktoré sú 

slovenskému jazyku cudzie (majte pekný deň).  Používanie takýchto 

spojení podlieha istým pohybom v jazyku, ktoré by sme mohli 

označiť prívlastkom módne. 

Frekventovanou chybou je nesprávne používanie predložiek, a to 

najmä používanie predložky kvôli v príčinnom význame namiesto 

predložky pre (kvôli inému názoru), používanie predložky 

u v miestnom význame namiesto predložky pri (u seba), používanie 

predložky k na vyjadrenie účelu okrem ustálených spojení (potrebuje 

k prezimovaniu) či predsúvanie predložky s pred časticu asi 

v spojeniach typu s asi desiatimi; aj v tomto prípade ide v súčasnosti  
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o akúsi módu v žurnalistických textoch. I keď o fonetike budem 

hovoriť neskôr, v tejto pasáži hneď zdôrazním aj chyby vo 

vokalizácii a v prízvučnosti predložiek. 

Z tvaroslovia je potrebné poukázať na častú chybu pri skloňovaní 

mužských neživotných podstatných mien zakončených v nominatíve 

jednotného čísla na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, kde sa 

v genitíve nahrádza pádová prípona a príponou u (motoru, podvozku, 

piatku). 

Najfrekventovanejšie chyby vo vysielaní Slovenského rozhlasu sa 

vzťahujú na prozodické vlastnosti reči. V tomto smere sa najviac 

prejavuje vplyv štýlu moderovania komerčných rozhlasových staníc 

na vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Pohyb rozhlasových 

pracovníkov v mediálnom prostredí znižuje vekovú hranicu prístupu 

pred mikrofón, z éteru sa nám prihovárajú predovšetkým mladé hlasy. 

Niekedy dokonca také mladé, že im môžeme dať prívlastok 

nevyzreté. To celkom prirodzene vedie k pocitu potreby posadiť hlas 

nižšie, aby vyznel sýtejšie, plnšie, vyzretejšie. S týmito návykmi  

prichádzajú do Slovenského rozhlasu dokonca aj absolventi 

žurnalistických škôl, teda nastupujúci novinári bez podstatnejšej 

praxe. Spomínam to preto, lebo ortoepii sa na žurnalistických školách 

(ale aj na pedagogických) zatiaľ stále nevenuje  dostatočná 

pozornosť.  

Zdanlivo banálna záležitosť – pokus vyznieť v éteri lepšie – má 

však celý rad dôsledkov, priamo ovplyvňujúcich zrozumiteľnosť 

prehovoru. Tlačením hlasu do nižších polôh trpí predovšetkým 

melodický priebeh vety – oznamovacia veta má vzostupnú melodiku 

namiesto zostupnej, čo je prirodzené, pretože to, čo je tlačené dolu na 

začiatku, sa na konci ešte nižšie stlačiť nedá. Aby však prehovor 

nevyznieval monotónne, robia v takýchto prípadoch moderátori 

a redaktori nefunkčné mechanické melodické zdvihy každé štvrté – 

piate slovo bez ohľadu na to, aký vetný člen vo vete slovo zastupuje. 

Identifikácia vetných dôrazov sa stiera, čo významne narúša vetnú 

perspektívu. Tento problém zásadne ovplyvňuje aj fyzická vlastnosť 
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vety, teda jej dĺžka, v súčasnosti  je rozhlasová veta nerozhlasovo 

dlhá
2
. Tlačenie hlasu do spodných polôh je náročné na dychovú 

rezervu; fyziologické prestávky potrebné na nádych sa potom 

neprekrývajú s významovými (pričom významové sa strácajú na úkor 

náhodných fyziologických), čím sa sťažuje percepcia textu. Dlhé 

vety, nezvládnutá technika dýchania a tlačenie hlasu vedú k tzv. 

dotláčaniu posledného slova vo vete, čo sa prejavuje ako mechanický 

vetný dôraz
3
. Tlačenie hlasu dolu vedie aj k inému melodickému 

stereotypu – keď je prvá časť vety (bez ohľadu na vetnú perspektívu) 

interpretovaná vzostupnou melodikou a druhá časť zostupnou. 

Percepcia poslucháča sa v takýto prípadoch veľmi rýchlo otupuje.  

Posádzanie hlasu do spodných polôh sa prejavuje aj na tempe 

interpretácie – aby moderátor dokázal udržať hlas v spodnej polohe, 

doberá dych veľmi plytko. Zvýšená spotreba vzduchu ho tak núti 

doberať dych častejšie, prípadne skracovať vzdialenosti medzi 

fyziologickými prestávkami v texte rýchlejšou interpretáciou. 

Rýchlejšia interpretácia, ale aj nezvládnutá technika dýchania 

zapríčiňujú navyše nedodržiavanie kvantity, a to najmä na konci slov.  

Aj ďalšie frekventovaná jazyková chyba vyplýva zo štylizovania 

sa moderátorov do príhovorového spôsobu interpretácie. V úsilí 

navodiť atmosféru nepripraveného prehovoru interpretujú pripravený 

(teda napísaný) text prerývane, s nadbytočnými prestávkami, čím 

chcú naznačiť premýšľanie – tvorbu prehovoru súčasne s jeho 

interpretáciou. Prerývaná výpoveď však vážne narúša asimiláciu, a tú 

má mnoho redaktorov skôr nezvládnutú ako zvládnutú. 

Problémom, o ktorom sa v posledných rokoch mnoho diskutuje, je 

kvalita, a to najmä v tzv. mäkkom postavení, teda vyznačenom 

diakritickom znamienkami. Je to alarmujúce, pretože v súčasnosti sa 

o zmäkčenom (polomäkkom ľ) vlastne už ani nehovorí. Ak aj vo 

vysielaní zaznie, v regióne západného Slovenska sa vníma takmer 

ako rušivý prvok. Týmito chybami je výrazne poznačené aj vysielanie 

verejnoprávneho rozhlasu. Učiť však niekoho v dospelosti výslovnosť 

mäkkého ľ, keď ho vlastne interpret „nepočuje“, je veľmi ťažké. 
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Z tohto pohľadu opäť musím poukázať na nedostatky vo výučbe 

fonetickej stránky jazyka.  

A ešte zmienka k správam z hľadiska výberu výrazových 

prostriedkov. Dynamika spravodajstva a konkurenčný boj médií 

výrazne vplýva na štýl spravodajského textu. Napätie politickej scény 

sa odzrkadľuje v spravodajstve na expresivite výrazových prvkov, 

keďže však novinársky úzus nedovoľuje v správach povyšovať formu 

nad obsah a ani ozvláštňovať formu expresívnymi, emocionálnymi 

a hodnotiacimi prvkami, používa sa na to v súčasnosti výpoveď 

respondenta. Zvykne sa citovať práve v tých častiach, ktoré takéto 

prvky obsahujú. Stále by mala platiť zásada, že reakcia politika na 

udalosť nie je udalosťou samotnou. Nedeľné spravodajstvo 

rozhlasových staníc však približuje predovšetkým takýto typ správ – 

výroky zvyčajne odznejú v televíznych diskusných reláciách a odtiaľ 

ich preberá spravodajstvo rozhlasových staníc a v pondelok 

i spravodajstvo tlače. Výroky udalosti zvyčajne neposúvajú a ani ich 

z hľadiska informačného zásadne neobohacujú, predsa sa však 

používajú ako príťažlivý spravodajský prvok, zvyčajne s výrazným 

emocionálnym zafarbením. Tak sa v poslednom čase neobjavuje 

v spravodajstve len expresívna lexika, ale aj pejoratíva, ba dokonca i 

vulgarizmy. Prirodzene, súvisí to z vyspelosťou politickej scény. 

Vrátim sa na začiatok môjho príspevku – je však paradoxné, že za 

opatrenia na zvýšenie úrovne jazyka v médiách hlasovali i tí poslanci, 

ktorých výroky sú citované najčastejšie. Minimálne to poukazuje na 

fakt, že problém úrovne súčasného jazyka verejnej sféry nie je len 

problémom médií. 

 

Poznámky 
1
 Kol. autorov: Slovník slovenského jazyka. Bratislava : 

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964. 
2
 Pozri napr. JENČA, Imrich: Dĺžka vety ako jeden zo základných 

faktorov zrozumiteľnosti rozhlasovej výpovede.  In: Ortoepia, 

prednes a interpretácia v Slovenskom rozhlase. Zborník z 2. 
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Z dejín printového spravodajstva na Slovensku 

 

Eduard Chmelár 

 

 

V nasledujúcom príspevku sa pokúsime rekonštruovať okolnosti 

vzniku moderného spravodajstva a publicistického štýlu v slovenskej 

žurnalistike. Dominantnú úlohu pri zrode prvotného charakteru 

spravodajstva s neprehliadnuteľnými objektivizačnými prvkami 

zohrával komerčný záujem. Snaha obchodníkov s informáciami 

o získanie čo najväčšieho počtu zákazníkov viedla k zachovávaniu 

určitej objektivity spravodajského servisu alebo aspoň k snahám o ňu. 

Práve preto v začiatkoch novodobej žurnalistiky nenachádzame 

žiadne stanovisko či náznak komentára a spravodajstvo je 

prekvapujúco vecné. 

Na Slovensku o tento druh služby začal byť záujem v 16. storočí 

v súvislosti s tureckou hrozbou. Mimoriadne vyspelú výmenu 

informácií v tom čase udržiavali stredoslovenské banské mestá, 

najmä Banská Bystrica, Banská Štiavnica a Kremnica. Oboznamovali 

sa navzájom s obsahom doručených listov, v ktorých sa písalo 

o Turkoch, cisárskom vojsku, zdanení miest a podobne. Spravodajská 

činnosť tu bola koordinovaná. Jej vysoká organizovanosť súvisí 

s obchodnými záujmami bohatých podnikateľských dynastií v oblasti, 

osobitne Thurzovcov a Fuggerovcov. Práve z obáv pred stratou 

ziskov sa oba rody rozhodli financovať pravidelné spravodajstvo pre 

obyvateľov miest hornouhorského banského okolia, ktoré malo 

informovať o bezprostrednom tureckom nebezpečenstve. Vznikli tak 

prvé rukopisné noviny na Slovensku, ktoré v rokoch 1540 – 1541 

vydával i zostavoval v Banskej Štiavnici tunajší hlavný mestský notár 

a pisár Anton Pausius pod názvom Schemnitzer Newezeitung im 

1540 – 1541 Jahr. Noviny prinášali aktuálne informácie o vojne 

Turecka a Rakúska, o vpáde vojsk tureckého sultána do Uhorska 

a podobne. Ich objektivizovaný štýl mal čisto spravodajský charakter. 
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Celé štvrťstoročie pred ambicióznym európskym projektom tzv. 

Fuggerovských novín tak štiavnické noviny výrazne predbehli svoju 

dobu a stali sa prototypom neskoršieho slávneho spravodajského 

podniku rodu Fuggerovcov, známeho na celom starom kontinente. 

Rozhodne môžeme konštatovať, že Schemnitzer Newezeitung sú 

prvým dokladom európskej tradície fuggerovských písaných novín. 

Spravodajstvo sa ďalej kryštalizovalo v novinových letákoch. 

Prvý z nich vytlačil na našom území roku 1594 kočovný tlačiar Ján 

Valo. Ako napovedá už názov, Zwo Wahrhaftige Newezeitung 

obsahovali dve správy. Prvá je pôvodná. Informuje o víťazstve 

košického kapitána Krištofa Tieffenbacha a novozámockého kapitána 

Mikuláša Pálffyho nad Turkami roku 1593. Hoci Pálffy bol naozaj 

najvýznamnejší uhorský vojvodca tejto vojny, informácia o dobytí 

800 miest a dedín je neúmerne nadsadená. Už tu sa teda stretávame 

s propagandou. Druhá správa je takmer doslovne prevzatá 

z letákových novín, ktoré v maďarskom Németlövö vydal roku 1593 

kočovný tlačiar Hans Mannel (Manlius), utečenec zo 

slovinskej Ľubľany, pod názvom Newe Zeitung und 

Wundergeschiecht. Správa informovala o kométe, ktorá 10. februára 

1593 vydesila obyvateľov tureckého Istanbulu. Ročný odstup oboch 

udalostí od ich spravodajského spracovania ukazuje, že Ján Valo pri 

svojej práci nezohľadňoval aktuálnosť informácie, ale jej 

atraktívnosť. V prípade letákových novín estetická stránka vôbec 

prevažovala nad obsahovou. Hoci Zwo Wahrhaftige Newezeitung 

neboli ilustrované, drevoryt a ozdoby na spôsob inkunábul u nich 

možno považovať za hlavný estetizujúci prvok. Okrem toho si treba 

všimnúť jednoduchý štýl a zmysel pre epiku správy Valových novín. 

Jeho jazyk je úzko previazaný so živou rečou ľudu, je to viac 

rozprávanie ako opis udalosti. Hlboká emotívnosť a viera 

v pravdivosť zobrazovaného oduševňovala tie vrstvy čitateľov, ktoré 

hľadali v podobnom druhu jarmočnej literatúry viac zábavu ako 

poznanie. 
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Vývoj slovenskej žurnalistiky do značnej miery ovplyvnila 

skutočnosť, že naše prvé tlačené noviny Mercurius Veridicus ex 

Hungaria mali propagandistický charakter – neboli určené 

domácemu publiku, ale na získanie vplyvných zahraničných kruhov 

na stranu kuruckých povstalcov. Tieto potreby nechali naplno 

vyniknúť publicistický talent Pavla Rádaya. Postupne sa zbavoval 

oslavného pátosu a správy sa snažil podávať novinársky triezvejšie. 

Jeho štýl sa stával čoraz ľahším a vybrúsenejším. Uvádzal aj zdroje 

informácií, ktorými boli jednotliví kuruckí generáli. Pavol Ráday sa 

však neuspokojil s pasívnou úlohou sprostredkovateľa správ. Ku 

každej pristupoval nie ako k informačnému prejavu, ale ako 

k prameňu informácií, ktorý treba kriticky zhodnotiť 

a preformulovať. K faktom pridával svoje stanoviská a výklady. 

Charakter spravodajstva v osvieteneckom období do značnej 

miery ovplyvňovala nesystematickosť. Počas celých štyroch rokov 

svojho vychádzania (1783 – 1787) mali Prešpurské noviny problémy 

s príspevkami, takže pravidelne vyzývali dopisovateľov, aby posielali 

texty všetkého druhu. Články neboli honorované. O zúfalom 

nedostatku materiálov svedčí skutočnosť, že redakcia sa uspokojila 

nielen s neaktuálnymi článkami
1
, ale nekládla dôraz ani na ich 

kvalitu, takže upravovala a uverejňovala prakticky všetko, čo dostala. 

Najväčšou pohromou pre redaktora bola fujavica alebo iné 

nepriaznivé počasie, ktoré negatívne ovplyvnilo poštové spoje, a tým 

aj dodanie nových materiálov
2
. Za takýchto okolností bolo 

spravodajstvo Prešpurských novín nevyvážené, nedôsledné a bez 

akejkoľvek koncepcie. S úrovňou novín vyjadrovali čitatelia často 

nespokojnosť. Chudobné spravodajstvo neuspokojovalo intelektuálne 

potreby slovenskej inteligencie, ktorá dávala prednosť Pressburger 

Zeitung. Okrem toho, noviny mali často polobulvárny charakter 

s množstvom banalít príťažlivých skôr pre tie sociálne vrstvy, ktoré 

boli v tom čase zväčša negramotné. Takéto periodikum nemohlo 

vyhovovať žiadnej čitateľskej skupine. 
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Osvietenstvo však prinieslo do žurnalistiky aj individuálny 

autorský štýl. U nás sú jeho prvé prejavy spojené práve so vznikom 

Prešpurských novín. Na jeho stránkach sa stretávame so subjektívne 

ladeným spravodajstvom s prvkami komentovania. Spravodajstvo a 

publicistika nie sú diferencované, tvoria zložky nedeliteľného 

novinárskeho prejavu. Individualizácia autorského štýlu sa prejavuje 

zvýšenou naratívnosťou a subjektívnosťou. Jednotlivé čísla novín 

tvoria uzavreté celky s jasne stanovenou štruktúrou, začínajúcou sa 

úvodným príhovorom. Tento príhovor tvorí súčasť prvej, ťažiskovej 

správy a je vstupným úvodom k celému číslu. Takýto typ osobnej 

komunikácie s čitateľom je zárodkom neskoršieho úvodníka. Vďaka 

tomu, že redaktorom periodika bol jeden človek, dostávajú jednotlivé 

čísla novín kompaktnejšiu podobu, stávajú sa významovo jednotným 

individuálnym celkom novinárskej tvorby.  

Osvietenecký novinár sa obracal predovšetkým na známeho 

čitateľa, na známe spoločenské skupiny, o ktorých vedel pomerne 

veľa. Pracoval v ustálenej, tradičnej spoločnosti, ktorú svojou 

žurnalistickou činnosťou sám stabilizoval. Vedel, komu píše, komu sa 

prihovára, vedel o svojom publiku viac ako jeho nasledovníci 

v období romantizmu. Jeho články boli namierené na vzdelaného 

príjemcu. Osvieteneckej publicistike bol v podstate vlastný 

racionalizmus, živá didaktika a poučovanie. Bol jej blízky akýsi 

poetický propagandizmus, satirická osveta spojená s prvkami 

rétoriky, teda to, čo je umeleckej tvorbe prakticky cudzie. Čitateľ sa 

tu stáva stredobodom autorovej pozornosti. Už nie je objektom, ale 

postupne uvedomujúcim sa subjektom. Čitateľské publikum ustaľuje 

alebo dynamizuje príjem publicistického textu, prakticky rozhoduje 

o jeho spoločenskom význame. Hodnotový rámec článku sa 

odvodzuje predovšetkým zo schopnosti bezprostredného účinku na 

čitateľa. Aj preto vznikajú na stránkach našich novín v tomto období 

prvé diskusie a polemiky. Čitateľ je dôležitejší ako autor. Aj to je 

jedna z príčin, prečo väčšina článkov v tomto období bola anonymná. 

V Prešpurských novinách sa pod svoje materiály podpisoval 
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iniciálami iba Ján Vyskydenský. Články podpísané plným menom 

nachádzame sporadicky iba v elitných Starých novinách literního 

umění, no v tomto prípade už nešlo o osvieteneckú službu čitateľovi, 

ale o prezentáciu autorových myšlienok. 

Rozvoj osvieteneckého novinárstva bol úzko spätý s rozvojom 

formujúcej sa národnej literatúry. Práve v období jozefinizmu sa 

žurnalistika stala súčasťou písomníctva v kultúrnom zmysle slova, 

čiastočne dokonca nahrádzala nedostatok kníh. Túto spätosť literatúry 

a novinárstva podčiarkuje dobové pomenovanie redaktora, ktorý je 

označovaný ako „spisovateľ“. Literatúra sa vo svojom historickom 

poslaní formovania politického národa opierala o žurnalistiku 

a žurnalistika využívala možnosti literatúry
3
. Literárna tvorba tohto 

obdobia sa prejavovala prevažne ako utilitárna, bez zjavnejších 

umeleckých ambícií
4
. To umožnilo osvieteneckej publicistike, 

osobitne v rokoch 1783 – 1787, získať vedúce postavenie 

v slovenskom písomníctve.  

Samotné žurnalistické texty nezriedka preberali štylistické 

a obsahové formy literárnych útvarov. Práve pomocou postupov 

umeleckej literatúry prenikali do slovenského novinárstva prvé 

publicistické prejavy s prvkami úvodníka, komentára, riportu, glosy 

či reportáže. Nemali však charakter vyhraneného novinárskeho 

útvaru. Príčinu treba hľadať najmä v nevyvinutosti publicistického 

štýlu, ktorý si v tom čase ešte len hľadal autonómne postavenie 

a paraziticky osciloval medzi náučným, rečníckym a umeleckým 

štýlom. V osvieteneckej publicistike dominovala ťažkopádna 

humanistická vetná konštrukcia. Vzorom vety sa stalo široko plynúce 

súvetie podľa princípov klasickej latinčiny so slovesom na konci, so 

zhodným prívlastkom umiestneným za podstatným menom a 

s hojným využitím particípií
5
. Aj z toho vidieť, že v čase, keď ešte 

neexistoval samostatný spisovný jazyk, plnili funkcie štýlov cudzie 

jazyky a v tomto prípade latinčina. Navyše, lexikálna a frazeologická 

zásoba češtiny rekatolizačného obdobia nemohla stačiť vzrastajúcim 

potrebám publicistiky. Preto bolo potrebné prispôsobiť bibličtinu 
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laickým požiadavkám osvietenstva. Siahalo sa k domácim 

slovenským termínom a zvratom, ktoré sa viac-menej dobre 

počešťovali
6
. Rovnako je však možné, že novinárske žánre sa v tomto 

období nevykryštalizovali aj preto, lebo žurnalistika ešte nebola 

vyhranená ako samostatná profesia, a tak necítila potrebu vytvárať si 

nezávislé postupy
7
. 

Zvláštnosťou osvieteneckého novinárstva bolo pomerne časté 

používanie metafor v spravodajstve, čo je dnes už nemysliteľné. 

Prvky rečníckeho štýlu sa odrážali aj vo zvýšenej úcte k čitateľovi, ku 

ktorému sa novinár prihováral, a to prakticky od prvého čísla: „Na 

začiatok týchto novín dovoľte, aby sme miesto obyčajného úvodu 

predložili jeden z vynikajúcich prejavov...“
8
 Z potreby „uvádzať“ 

čitateľa do obsahu novín sa neskôr vyvinula forma úvodníka. 

Rovnako netreba zabúdať, že novinárstvo tohto obdobia významným 

spôsobom obohacovalo našu slovnú zásobu početnými 

neologizmami, ktoré sa spočiatku zapisovali v jazyku svojho 

pôvodného znenia. Časté hovorové prvky treba chápať skôr ako 

gramatický nedostatok. Väčšiu pozornosť si zasluhujú prvé pokusy 

o titulky. Z historického hľadiska má novinový titulok oveľa širší 

význam, než mu ho prisudzovali doteraz. Má totiž rozhodujúci podiel 

na racionalizácii názvov textov. Barokový, v umeleckej literatúre ešte 

aj v tom čase používaný spôsob tvorby titulkov, vyznačujúci sa 

typickou rozvláčnosťou a spletitosťou, bol nahradený stručným 

pomenovaním zosobňujúcim osvieteneckého ducha racionalizmu. 

Publicistika tak v tomto smere otvárala cestu klasicizmu. 

Po založení Štúrových Slovenských národných novín, konkrétne 

v rokoch 1845 – 1898, plnilo naše novinárstvo funkciu, ktorá 

prekračovala rámec žurnalistiky. Štúrovci postavili tlač do centra 

verejného života, takže redakcia Slovenských národných novín sa 

čoskoro stala tiež akýmsi sekretariátom politickej strany a akadémie 

vied dohromady. Toto preceňovanie významu žurnalistiky sa udržalo 

aj neskôr pri Pešťbudínskych vedomostiach či Národných novinách. 

Zjednocovacia funkcia tlače pri formovaní slovenskej spoločnosti sa 
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odrazila aj na jej obsahovom zameraní. Treba si uvedomiť, že 

Ľudovít Štúr nechcel zjednotiť národ pomocou spolkov, knižníc, 

ústavov či spoločenských akcií, ale predovšetkým prostredníctvom 

novín. Aj z tohto dôvodu neveril v nezávislosť tlače. Hlavnou úlohou 

novín nie je podľa neho ani tak informovať ako vysvetľovať, preto 

musí byť aj názorová línia periodika jednoznačná
9
. Štúr tak položil 

základy angažovanej politickej žurnalistiky, ktorá neskôr vyústila až 

do straníckeho novinárstva. Navyše, úvodníky v Národných novinách 

suplovali v období pasivity Slovenskej národnej strany funkciu 

oficiálnych stanovísk tejto politickej strany. 

Slovenské národné noviny sa však pod Štúrovým vedením 

v každom prípade stali ústrednou inštitúciou nášho verejného života. 

Štúrovská žurnalistika, formujúca sa na pozadí demokratických 

spoločenských pohybov, vedome akcentovala sociálnu funkciu 

publicistiky. V takomto type novinárstva sa hodnota príspevku 

odvodzovala predovšetkým od schopnosti jeho bezprostredného 

účinku na čitateľa. Štúrovský publicista vystupoval ako súčasť istej 

spoločenskej skupiny, za ktorú sa postavil celou váhou svojej 

osobnosti. Prihováral sa všeobecnému príjemcovi, hovoril nielen 

o sebe, ale aj za seba. Keď písal za seba, písal vždy za skupinu, do 

ktorej sa zaraďoval a ktorej sa stal oficiálnym tlmočníkom, neraz i 

vodcom. Čitateľ sa zasa stával jedným z účastníkov kolektívneho 

„my“ a implicitne aj súčasťou autorovej individuálnej výpovede. 

Odvolávanie sa na kolektívne „my“ sa kvalifikovalo ako hodnotový 

znak publicistiky. Pre štúrovskú generáciu bolo angažovanie sa 

v žurnalistike vyjadrením politických postojov a výrazom uznávania 

spoločenských hodnôt, ktoré sa vytvárali v mene ich ideí. V tomto 

období zároveň vyvrcholil proces vyčleňovania žurnalistu 

z bezprostrednej novinárskej komunikácie: publikum je síce autorovi 

prístupné, ale už v oveľa diferencovanejšej podobe, než sme to videli 

napríklad v osvietenstve. Čitateľské publikum sa v štúrovskom 

období začína značne dynamizovať. 
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Najdramatickejšie zmeny sa v štúrovskom období dotkli vývoja 

novinárskych žánrov. Za jednu z príčin, prečo dochádza práve 

v tomto čase k takému výraznému oddeleniu spravodajstva 

a publicistiky, sa považuje profesionalizácia žurnalistiky
10

. Nový, 

profesionálny prístup prvých žurnalistov, ktorí si zvolili novinárstvo 

za svoje hlavné povolanie (Ľudovít Štúr, Daniel Gabriel Lichard), 

zmenil celkový charakter slovenskej publicistiky. Hlavným zdrojom 

informácií našej inteligencie už nebolo očité svedectvo. Žurnalizmus 

získal novú úlohu v procese sprostredkovania skutočnosti. Okrem 

toho, všestrannosť angažovania sa novinárstva v dobových sociálnych 

konfliktoch sa stala dynamizujúcim faktorom vzniku publicistických 

žánrov. 

Pri formovaní publicistiky v štúrovskom a postštúrovskom období 

si nemôžeme nevšimnúť previazanosť vtedajšej žurnalistiky 

a literatúry. Prejavovala sa nielen v tom, že dobový redaktor sa 

označoval ako „spisovateľ“. Nezanedbateľným faktorom bola 

skutočnosť, že len málokto z vtedajších novinárov nemal vyššie 

literárne ambície (z významných žurnalistov výnimku predstavovali 

vari len Daniel Gabriel Lichard a Ambro Pietor). Táto orientácia 

poznačila aj štýl vtedajších novín preniknutý značnou expresívnosťou 

výrazov. Spravodajstvo a publicistika sa oddelili zatiaľ iba formálne, 

rozlišovali sa skôr stupňom informatívnosti textu. Spravodajský štýl 

však bol naďalej subjektívny, rozvláčny, často aj bez zmyslu pre 

podstatu faktov.  

Žurnalistike v rokoch 1845 – 1898 bola vlastná skôr písomná 

podoba rečníckeho štýlu. Vyznačuje sa pátosom v lexike i stavbe 

vety, emocionálnosťou prejavu a nízkou faktografickosťou. Rétorický 

charakter štúrovskej publicistiky vyplýva aj zo skutočnosti, že mnohé 

články tohto obdobia sú konceptmi verejných prejavov. V zásade sa 

každý dobový text štylizoval tak, aby sa mohol pôsobivo prednášať. 

Ústna reč vôbec veľmi ovplyvnila podobu štúrovskej vety a má 

hlavnú zásluhu na tom, že spisovná veta sa v tomto období stala 

živou, blížiacou sa k skladbe hovorenej vety. Jej žurnalistickou 
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úlohou totiž bolo povzbudzovať, získavať a presviedčať pre 

slovenskú národnú myšlienku, prípadne polemizovať s oponentmi 

štúrovského hnutia. Aj preto v novinárskych prejavoch tohto obdobia 

nachádzame snahu obracať sa priamo na čitateľa
11

. Výklad sa stáva 

pojmovo presným a prehľadným, bez barokovej ozdobnosti 

a zložitosti minulých čias. Neskôr, od šesťdesiatych rokov 19. 

storočia je však už pre slovenskú publicistiku charakteristická 

komplikovaná výpoveď, ovplyvnená latinskou štylistikou, nemčinou 

a písanou spisovnou češtinou
12

. V lexike dobových publicistických 

textov pozorujeme vedomé úsilie vniesť do spisovného jazyka 

domáce slovenské slová
13

. Väčšinu odborných termínov prevzali 

štúrovci z češtiny
14

. Od šesťdesiatych rokov 19. storočia sa však pre 

spisovnú slovenčinu stal veľmi závažný silný rusifikujúci smer, ktorý 

z publicistov propagoval najmä Viliam Pauliny-Tóth, ale aj Jozef 

Hložanský, neskôr Svetozár Hurban-Vajanský a iní. Do slovenského 

jazyka sa zavádzali niektoré ruské prípony a v matičnom období sem 

vniklo mnoho ruských slov
15

. 

Základy moderného publicistického štýlu položila až generácia po 

roku 1898, ktorá vniesla do slovenskej žurnalistiky dynamickejšie, 

agresívnejšie postupy a podstatne rozšírila témy v súlade s utváraním 

klasického pluralitného politického systému s neodmysliteľnou 

ideologickou tradíciou. Rozpory v týchto prúdoch viedli k väčšej 

polemike, ktorá nútila racionalizovať a zjednodušovať výklad 

smerom k vyššej zrozumiteľnosti pre čoraz širšie vrstvy čitateľov. 

Tento novátorský, v slovenskom písomníctve originálny prejav sa stal 

charakteristickým znakom modernej slovenskej žurnalistiky. 
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Aktuálne otázky jazykovej kultúry v rozhlasovom 

spravodajstve  

 

Juraj Hladký 

 

 

Hoci kultúra slovenského jazyka je na vysokej úrovni, najmä 

v posledných rokoch nemôžeme to isté povedať o úrovni jazykovej 

kultúry. Žiaľ, dnes už možno konštatovať, že dlhodobé tendencie 

v poklese spoločenského vedomia o jazykovej kultúre a 

kultivovanosti reči vidieť vo všetkých oblastiach spoločenského 

života – v politike, žurnalistike atď. Podobná situácia je dokonca aj 

na pedagogických či filozofických fakultách v príprave budúcich 

učiteľov slovenského jazyka, teda jazykových profesionálov, ktorí 

budú svojím jazykovým vedomím a kultúrou svojich prejavov 

jazykovo formovať ďalšie generácie Slovákov, čo možno pokladať za 

naozaj alarmujúcu skutočnosť. 

V posledných rokoch jazykovedci aj teoretici v oblasti žurnalistiky 

upozorňujú na neustále klesajúcu úroveň jazykovej kultúry osobitne 

v televíznom (pripomíname, že aj verejnoprávnom) a komerčnom 

rozhlasovom vysielaní, ale aj v printových médiách (osobitne 

regionálnych a lokálnych; porov. napr. Rendár, 2002, s. 356 – 359). 

Príčinu tohto javu istotne musíme hľadať v uvoľnení mediálneho 

priestoru. V posledných dvoch desaťročiach na Slovensku vzniklo (a 

zaniklo) niekoľko desiatok komerčných rozhlasových staníc 

s regionálnou pôsobnosťou.  

Verejnoprávne médiá (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas) 

v minulosti dôrazne dbali na úroveň jazykovej kultúry. Poradenskú 

službu pre redaktorov a moderátorov zabezpečovali pracovníci 

v špecializovaných oddeleniach oboch inštitúcií. V minulosti 

problematika jazykovej kultúry v podmienkach verejnoprávneho 

rozhlasu patrila do kompetencií Metodicko-výskumného kabinetu 

Slovenského rozhlasu (neskôr odboru mediálneho výskumu SRo), 
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v súčasnosti v tejto oblasti pracuje odborník, tzv. jazykový poradca, 

ktorý je organizačne zaradený do sekcie generálnej riaditeľky SRo. 

Jeho úlohou je monitorovanie aktuálneho rozhlasového vysielania a 

jazykovokultúrna analýza príspevkov jednotlivých redaktorov 

(zameriava sa na tri oblasti: monitoring a interná distribúcia zistených 

nedostatkov a ich oprava, odporúčania dotýkajúce sa niektorých 

problematických gramatických javov a pod., poradenská činnosť na 

základe dopytov redaktorov a moderátorov). V minulosti podobný 

servis dopĺňalo aj vydávanie mnohých interných materiálov, ktoré sa 

dotýkali najmä používania nesprávnych slov, konštrukcií a pod. 

(spomeňme napr. práce J. Horeckého Reč o reči a i.). V súčasnosti by 

sa možno žiadalo podobný, no komplexnejší materiál vydať znova, 

keďže vo verejnoprávnom rozhlase sa radikálne zmenila najmä 

generačná štruktúra redaktorov a moderátorov. Aj keď preverenie 

jazykovej prípravy v konkurzoch prijímaných redaktorov 

a moderátorov sa realizuje, stálo by za úvahu vrátiť sa k flexibilným, 

no najmä účinným jazykovokultúrnym kurzom v rámci 

moderátorských školení. 

Cieľ jazykovej výchovy žurnalistov v Slovenskej televízii bol 

a v Slovenskom rozhlase aj stále je pochopiteľný: formovať 

jazykovo-štylistické povedomie moderátorov či redaktorov tak, aby 

boli ich prejavy jazykovo korektné. Ak aj odhliadneme od toho, že 

zlou jazykovou kultúrou redaktori devalvujú slovenský jazyk a 

zneisťujú ostatných používateľov slovenčiny, nastáva tu aj istý 

psychologický efekt, ktorý je v novinárskej komunikácii, resp. v 

interakcii prijímateľa (čitateľa, poslucháča, diváka) a expedienta 

(redaktora, moderátora, hlásateľa) veľmi dôležitý. Jazyková kultúra 

rečových prejavov expedienta totiž pozitívne alebo negatívne 

ovplyvňuje aj úspešnosť celej novinárskej komunikácie, teda 

napríklad aj to, či diskurzívny prijímateľ hodnotí expedienta ako 

dôveryhodného (v niektorých prípadoch až mienkotvorného) 

komunikanta alebo nie. 
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V prípade komerčných médií môžeme skôr hovoriť o moderátoroch, 

pretože programová štruktúra vysielania je zameraná na hovorené 

slovo (kontaktové relácie s priamou účasťou poslucháčov) 

a populárnu hudbu. Spravodajskú časť vysielania zabezpečujú 

väčšinou päťminútové spravodajské bloky správ preberaných z 

agentúrnych servisov. Iba málo komerčných rozhlasových staníc si 

vyrába spravodajstvo prostredníctvom svojich vlastných redaktorov. 

Jednou zo základných požiadaviek, ktoré takéto rozhlasové stanice 

kladú na moderátorov, je ich schopnosť „prirodzenej“ (možno občas 

až „násilne prirodzenej“) komunikácie – schopnosť spontánne a 

pohotovo reagovať, schopnosť dynamicky rozmýšľať a myšlienkové 

obsahy takisto dynamicky prenášať do reči priamo v éteri. Jedným 

z ďalších kritérií býva, pochopiteľne, tzv. mikrofónický hlas – 

nepríznaková až príjemná farba hlasu (timbre) ako výsledný 

akustický efekt vo vysielaní atď. 

Rozhlas teoretici označujú ako tzv. prchavé, efemérne médium. Je to 

pochopiteľné, pretože príjem vypočutej informácie je náročný na 

sústredenosť príjemcu
1
. Istotne to súvisí aj s tým, že v prípade 

rozhlasového vysielania ide o jednosmernú komunikáciu 

s minimálnou možnosťou spätnej väzby a takisto s tým, že je tu 

vylúčená jednota miesta komunikantov
2
. Na tento „hendikep“ 

rozhlasového vysielania by mali pamätať moderátori osobitne pri 

tvorené textov – či už ide o čítané (teda vopred písomne pripravené) 

alebo spontánne hovorené texty. Ich kompozícia musí byť jasná 

a zreteľná, logický musí byť slovosled aj vetosled. V rozhlasových 

textoch by sa mali dynamicky striedať jednoduché rozvité vety 

a jednoduchými súvetiami. Príjem informáciami nasýteného textu 

môže skomplikovať vetná stavba, preto sa neodporúča v rozhlasovej 

ani televíznej reči používať vo veľkej miere zložené súvetia 

s komplikovanou vetnou stavbou. V novinách alebo časopisoch 

čitateľ môže kedykoľvek čítanie prerušiť a vrátiť sa k informácii, ale 

v prípade elektronického vysielania je komplikovaná informácia pre 

príjemcu už stratená. Navyše, isté „vyrušenie“ v recepcii hovoreného 
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textu negatívne ovplyvňuje nielen príjem aktuálneho textu (resp. 

aktuálnej informácie), ale aj ďalšieho, bezprostredne nasledujúceho 

textu. V našom príspevku však nejde ani tak o štylistické špecifiká 

rozhlasového spravodajstva. 

Platón v istej súvislosti poznamenal, že písané slovo je len tieňom 

hovoreného slova. V praxi (najmä komerčných elektronických médií) 

akoby sa však na tento výrok zabúdalo a akoby bolo potrebné 

pripomenúť, že hovoriť neznamená aj niečo povedať. Problém 

nebýva len v stereotypnosti melódie vety, v nedostatočnom alebo 

nenáležitom využívaní suprasegmentálnych javov (napr. niektoré 

štatistiky o výskyte tvrdého hlasového začiatku a rázu v reči 

moderátorov v ostatnom čase predstavil Ľ. Rendár, 2006, s. 150 – 

155). Reč moderátorov je často ochudobnená nedostatočným 

využívaním intonácie, ktoré sa prejavuje napríklad v neodlišovaní 

príznakových a nepríznakových významov slova či slovného spojenia 

použitého v istom kontexte – stereotypná intonácia môže spôsobiť 

neadekvátnu interpretáciu významu slova, slovného spojenia alebo 

väčšieho významového celku (napr. pri irónii alebo zdôraznení 

významu slova, výpovede). Nevyspelá až povrchná technika reči 

daktorých moderátorov sa prejavuje aj v tempe reči a používaní páuz. 

Tento jav je častý pri rýchlom čítaní textu s komplikovanou stavbou 

vety alebo viet. Prestávky sa preto neraz objavujú na neočakávaných 

miestach (...trestné oznámenie||na neznámeho páchateľa...). Príčinou 

je aj nevyhovujúce korigovanie výdychového prúdu v reči. Prestávka 

v reči má dvojaký zmysel: fyziologický a logický. Pauza určená na 

nadýchnutie sa moderátora má zároveň aj ohraničovať myšlienkový 

celok. Členenie prejavu však môžu signalizovať aj iné intonačné 

prostriedky – výška, sila hlasu a timbre (porov. Kráľ – Rýzková, 

1989, s. 100). Zdá sa však, že správne využívanie týchto 

paralingválnych prostriedkov sa javí v reči moderátorov ako ešte 

väčší problém.  

Spomínané zvukovo-štylistické nedostatky sa prejavujú najmä 

v nepripravených, spontánne hovorených prejavoch. Ako ďalší 
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problém sa ukazuje aj nedôsledná artikulácia slovenských hlások. 

Nejde tu len o neexistenciu hlásky ä v rečových prejavoch 

moderátorov komerčných rozhlasových staníc. Pomerne bežne (ale 

neočakávane) sa mäkká výslovnosť spoluhlások (najmä spoluhlásky 

ľ) stráca aj uprostred slova, resp. tam, kde je v grafickej podobe 

mäkkosť dokonca označená mäkčeňom (poponáhlajte sa do Lídlu), 

z hľadiska kvantity dochádza k nenáležitému skracovaniu dlhých 

alebo k predlžovaniu krátkych slabík (napr. pri privlastňovacích 

prídavných menách: Benešové dekréty; opakuje sa scénár), zo 

stúpavých slovenských diftongov sa často stávajú zvukové spojenia 

pozostávajúce z dvoch samostatných hlások (vzjať, ljetať), deštruuje 

sa výslovnosť hlásky ô (vosmich, vuosmich), ba vyskytujú sa aj 

problémy vo vokalizácii slabík (vo vuosmich prípadoch). 

Ani slovná zásoba, s ktorou sa môžeme stretnúť vo vysielaní 

komerčných rozhlasových staníc, neukazuje na vysokú jazykovú 

úroveň moderátorov. Ešte stále možno na vlnách éteru úplne bežne 

počuť bohemizmy (doporučiť, prehlásiť (niečo), krabica, hranolky, 

jedná sa o... atď.), mnohí moderátori zasa s obľubou ohurujú svojich 

poslucháčov anglicizmami. Ľ. Rendár (2004) hovorí 

o globalizujúcom vplyve angličtiny a zároveň upozorňuje, že 

globalizácia v sebe skrýva veľké možnosti, ale aj veľké riziká. Tu 

však treba odlišovať internacionalizáciu od globalizácie. 

Internacionalizácia jazyka je úplne prirodzený proces, ktorý vzniká 

ako dôsledok jazykových kontaktov a vedecko-technického rozvoja 

spoločnosti. Neuskutočňuje sa živelne, neodôvodnene. Globalizácia 

je však omnoho radikálnejší proces a negatívne môže ovplyvniť 

nielen úspešnosť komunikácie, ale aj jazykové povedomie 

používateľov iných jazykov. Do slovnej zásoby tak úplne bežne, – 

a pritom neraz násilne a neúčelne – prenikajú cudzie slová. Veľká 

frekvencia zbytočných anglicizmov pritom sám text znejasňuje a na 

príjemcu pôsobí skôr ako úsilie o sebaprezentáciu autora textu, resp. 

moderátora. Istotne účelnejšie je pritom použiť domáce pomenovania, 

ku ktorým navyše môžeme utvoriť synonymické rady a variovať tak 
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texty. Bolo by príjemné konštatovanie, že ide o módny jav, ktorý do 

istej miery odzrkadľuje kultúrne vedomie „globalizátorov“. Obsah 

a dosah komunikácie, ktoré sú priam poznačené anglicizmami, preto 

veľmi jednoducho nemusí byť len kúlový (z angl. cool), ale aj 

kulový... (ako si tieto slová možno nevedomky občas zamieňa 

moderátor bratislavského rádia informujúceho o dopravných 

obmedzeniach; slovo kúlový dnes už vari možno zaradiť do 

mládežníckeho slangu vo významoch „skvelý, úžasný“, „bláznivý“, 

ale aj „pekný, dobre vyzerajúci“).  

Ináč je to s používaním slangizmov. Komerčné rozhlasové stanice 

zamerané na súčasnú populárnu hudbu sa stali súčasťou teenagerskej 

kultúry najmä vďaka veľkému počtu kontaktových relácií. V takmer 

výlučnej orientácii na aktuálnu populárnu hudbu sa skrýva aj 

intencionalita ich rozhlasovej produkcie – oslovovať sa snažia mládež 

a mladú dospelú generáciu. Tejto cieľovej skupine sa približuje aj 

mladý hlas moderátorov a ich slovník, ktorý sa, však dostáva aj do 

jazyka spravodajstva (napríklad sa dozvieme, že XY pôjde natvrdo do 

basy, lebo išiel autobusom ako blázon a autobus sa prevrátil do 

rokliny a pod.). Do textov vstupuje pomerne veľa slangových výrazov 

a pokladáme za príznakové, ak sa vyskytujú aj v spraevodajstve. 

Väčšinou – v živom vysielaní – nemusí ísť vždy o umelé a násilné 

používanie prvkov mládežníckeho slangu, pretože v súkromných 

rádiách relácie moderujú mladí ľudia a prirodzenou súčasťou ich 

jazyka sú aj tieto, na sociálne prostredie a sociálne kontext viazané 

prvky. Treba však povedať, že nie všetky slangizmy je vhodné do 

textu zaradiť. Odlišujú sa totiž mierou expresivity, ktorá, pravda, 

môže vychodiť aj z toho, že niektoré slangové významy sú nové a dá 

sa očakávať, že časom sa vnímanie ich expresívnosti v povedomí 

používateľov zoslabí (napr. expresívnejšie sa v komunikácii zdá byť 

slovo čajka > čaja, čajočka oproti slovu kočka, pretože sa ním 

pomenúva nielen mladé pekné, ale aj naivné dievča atď.). No aj vo 

vysielaní rozhlasových staníc, ktoré sa zameriavajú na mladého 

poslucháča, by malo platiť (v komunikácii) osvedčené pravidlo, že 
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menej je niekedy viac, a teda používanie slangizmov by nemalo byť 

neúčelné či občas až násilné. Efekt bystrosti či dynamickosti 

moderátora sa dá navodiť aj ináč ako veľkou frekvenciou 

anglicizmov, slangizmov či príznakových lexikálnych prvkov. 

Moderátori by sa mali viac spoliehať na techniku hlasu. Mnohé 

významové odtienky slov či celých výpovedí, postoj k obsahu textu, 

ale aj k samému poslucháčovi spoľahlivo dekódujeme z melódie reči, 

tempa, melódie; poslucháč veľmi dobre vníma, kedy sa moderátor 

usmial, kedy je unavený, kedy zasa s poslucháčom spolucíti a pod. 

Forme prejavu, hoci intencionálne zameranej na mladého poslucháča, 

totiž nemusí zodpovedať aj akási vnútorná paralingválna a empaticky 

prezentovaná intencionalita, resp. strojená blízkosť moderátora 

k poslucháčovi. Tento nesúlad môže byť neraz aj príčinou 

nelichotivých hodnotiacich výrokov poslucháčov na adresu 

niektorých moderátorov. 

V reči moderátorov môžeme identifikovať aj ďalšie jazykovokultúrne 

nedostatky – nerešpektovanie, resp. neodlišovanie dvoch 

prirodzených rodov v slovenčine, ktoré sa prejavuje v nedôslednom 

prechyľovaní neslovenských (najmä anglických) priezvisk. To 

v konečnom dôsledku môže niekedy viesť napríklad aj k tomu, že 

recipient nedokáže určiť ani rod osoby, o ktorej sa hovorí (osobitne 

ak ide o mediálne neznámu osobu). Problémy sa vyskytujú v ohýbaní 

apelatív, ale aj vlastných mien (najčastejšie v tvorení genitívu, napr. 

trestné stíhanie poslankyne Libuši Martinčekovej). V spontánne 

hovorených rozhlasových textoch moderátorov ako príznakové 

pôsobia daktoré slová a slovné spojenia, napr. nakoľko, prebieha 

výpredaj, čo sa týka atď. Istotne je vhodnejšie ich nahradiť: pretože, 

keďže; je výpredaj, začal sa výpredaj...; keď hovoríme o..., pokiaľ ide 

o..., príp. túto konštrukciu môžeme vynechať úplne. 

Daktorí moderátori si akiste neuvedomujú sémantický rozdiel medzi 

slovesami ležať a visieť, keď používajú spojenia záleží od toho... 

(správne záleží na tom) a zavisí na tom, je závislý na niečom (správne 

závisí od toho, je závislý od niečoho). Pozorný poslucháč si všimne aj 
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to, že na západnom Slovensku fúka vietor o sile siedmich metrov za 

sekundu (či azda so silou sedem metrov za sekundu?), ba dokonca aj 

to, že dnes budú fúkať vetry (?) severných smerov (?). 

V predchádzajúcom texte, ktorý má skôr charakter marginálií, sme sa 

usilovali poukázať na najzávažnejšie jazykovokultúrne nedostatky v  

praxi moderátorov. Analyzované javy sme čerpali z jazykových 

prejavov moderátorov komerčných rozhlasových staníc vysielajúcich 

v trnavskom a nitrianskom regióne. 

Práca moderátora či redaktora na vlnách éteru alebo na televíznej 

obrazovke nespočíva v prostom rozprávaní do mikrofónu. Vyžaduje 

si sústredenosť, istotu, teoretické vedomosti, ale aj dokonalé 

ovládanie jazyka, ktorým informácie prenáša k svojmu publiku. 

Povedané ináč – táto práca v sebe sústreďuje viaceré nadania 

(zámerne sme nepoužili termín profesie): byť zároveň dobrým 

hercom, psychológom, diplomatom, ale aj zabávačom, rozprávačom, 

no čo je najdôležitejšie – byť dobrým rečníkom. 

Na záver ešte jedna skúsenosť s vplývaním jazykovej kultúry 

rozhlasových moderátorov a redaktorov na jazykové povedomie 

(resp. na jazykovú kultúru) poslucháčov: počas nedávnej diskusie 

v rámci relácie Kontakty (Rádio Regina), kde sme sa zúčastnili s prof. 

P. Žigom a Dr. S. Mislovičovou z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra 

SAV, ktorá sa zaoberá jazykovou kultúrou osobitne v elektronických 

masmédiách, sa v živých vstupoch poslucháči (neraz nesprávne) 

vyjadrovali o jazykových nedostatkoch redaktorov a moderátorov 

Slovenského rozhlasu. Nuž, aj keď z tohto hľadiska v rozhlasovom 

vysielaní istotne chýbajú moderátori ako Andrea Bugošová, stále 

možno jazykovú kultúru moderátorov a redaktorov Slovenského 

rozhlasu pokladať za dobrú, aj keď v poslednom období si možno 

všimnúť jej stagnovanie, resp. mierny pokles. 
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Poznámky: 
1
 Aj preto sa odporúča príjem rýdzo intelektuálnych obsahov 

transformovať (zvýraznením zážitkovosti napr. vo fíčri alebo 

v iných žánroch umelecko-dokumentárnej publicistiky atď.; porov. 

Jurčo, 2003). 
2
 V televíznom vysielaní je tento nedostatok zmiernený možnosťou 

synchrónneho príjmu vizuálnych informácií – obrazové a zvukové 

informácie sa navzájom dopĺňajú. Tým sa zmierňuje aj možnosť 

entropie v hovorenom texte.  
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Spravodajské kontrasty pri spracovaní ideologickej 

tematiky 

 

Terézia Kolková 

 

 

Aj laický mediálny konzument bežne rozlišuje, že jeden denník je 

ľavicovejší, iný pravicovejší, jeden liberálnejší, iný konzervatívnejší. 

Toto delenie sa, samozrejme, týka aj elektronických a tzv. nových 

médií a vychádza z mnohých impulzov. Veci očividne zrejmé už 

väčšinou hlbšie neskúmame, čo však môže byť chyba. Keď sa totiž 

na rozdiely medzi mediálnymi spracovaniami tematiky 

s ideologickým nábojom pozrieme podrobne, dospejeme až 

k prekvapivo ostrým kontrastom a následne k celkom zaujímavým 

otázkam – zaujímavým už nielen povrchne laicky, ale aj dôsledne 

odborne. V tomto príspevku sa o takýto pohľad pokúsime na 

konkrétnom príklade spravodajského spracovania udalosti 

náboženského charakteru, pričom ako zástupná udalosť nám poslúži 

posledná zahraničná návšteva pápeža Benedikta XVI., a to v 

rakúskom Mariazelli 7. až 9. septembra tohto roku. 

 

Výskumná vzorka 

Prečo práve spravodajské spracovanie? Veď vieme, že názory 

a ideológie majú svoj vyhradený priestor v nespravodajských, 

publicistických žánroch – analytických aj beletrizovaných. Zároveň 

však veľmi dobre vieme a nemusíme nijako skrývať, že 

spravodajstvo poskytuje nemenej bohatý arzenál prostriedkov na 

vyjadrovanie, alebo priamo podsúvanie názoru. A práve skúmanie 

využívania týchto prostriedkov je veľmi veľavravné a veľmi 

zaujímavé. 

Pri skúmaní spracovania náboženskej tematiky už voľným 

okom badáme rozdiel medzi náboženskými a sekulárnymi 

médiami. Malú výskumnú vzorku na skúmanie tohto rozdielu sme 
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preto vytvorili zo spravodajstva Vatikánskeho rozhlasu (VR) a 

Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) na 

jednej strane – a zo spravodajstva denníka SME na druhej strane. 

Zloženie vzorky ovplyvnil aj charakter udalosti – keďže išlo 

o pápežskú zahraničnú cestu, spravodajstvo VR poskytovalo veľmi 

vhodný materiál. TK KBS má vo svojom servise domácu aj 

zahraničnú rubriku, túto udalosť preto v rámci druhej tiež pokrývala 

pomerne bohato. Sekulárne denníky sa na zahraničných 

spravodajských stranách udalosti takého formátu tiež nemohli 

vyhnúť. A keďže išlo o skúmanie základných rozdielov medzi 

náboženským a sekulárnym spracovaním, nebolo potrebné robiť 

podrobnejšie členenie v tejto podmnožine vzorky. To by malo 

význam pri ďalšom, podrobnejšom skúmaní napr. rozdielov medzi 

spracovaním takejto udalosti v jednotlivých sekulárnych denníkoch. 

 

Kvantita a rozloženie správ 

Medzi prvými sa ako zaujímavý fakt vyplavila kvantita správ a ich 

rozloženie na časovej osi. Kvantitatívne najbohatšie bolo denníkové 

spravodajstvo, ktoré sa zmnožilo najmä tesne pred udalosťou a 

pokrývalo rozličné predpoklady, dohady, názory, reakcie, prípravné 

akcie a pod. Spravodajstvo cirkevných médií
1
 bolo kvantitatívne 

chudobnejšie a zároveň rozložené rovnomernejšie. VR aj TK KBS 

vydávali väčší počet správ už dlhšie pred udalosťou a ich pozornosť 

neochabla ani počas udalosti a po nej. Naopak, práve počas pápežovej 

návštevy v Rakúsku dosahovalo spravodajstvo VR a následne aj TK 

KBS (ktorá mnohé správy preberá práve z VR) kvantitatívny vrchol 

a VR mu výraznú pozornosť mu venoval aj po udalosti v zhrňujúcich 

a hodnotiacich návratoch
2
. 

Kvantitatívna krivka kopíruje krivku pozornosti venovanej 

jednotlivým aspektom udalosti: pre sekulárne médium sa náboženská 

udalosť stáva zaujímavou tesne pred uskutočnením, a to samotným 

faktom, že sa koná. Sekulárne médium skúma preto javy 

sprevádzajúce jej konanie, postoje a názory zainteresovaných na jej 
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konanie, predpovede analytikov a pod. Pre náboženské médium je 

zaujímavé, prečo sa taká udalosť koná. Viac sa preto venuje už jej 

prípravným fázam, nezaujímajú ho natoľko vonkajšie sprievodné javy 

a ťažiskovú pozornosť sústredí na posolstvo udalosti počas jej 

priebehu a po jej uskutočnení. 

 

Novinárska profesionalita 

Z vonkajšieho, formálneho pohľadu, je ďalej zaujímavá novinárska 

profesionalita, kvalita spracovania. Sekulárne médiá aplikujú na 

všetky, čiže aj náboženské témy, dynamickú spravodajskú štruktúru, 

ktorá sa vzhľadom na požiadavky dnešných čias stala najúčinnejšou 

a jej dobré zvládnutie sa považuje za známku kvality daného 

spravodajstva. Znamená to radenie faktov od najdôležitejších po 

najmenej dôležité v tzv. pyramídovej štruktúre podľa logického alebo 

emfatického kľúča, čiže podľa významnosti alebo zaujímavosti. 

Spravodajstvo vo veľkých sekulárnych médiách majú na starosti 

profesionálni novinári s rutinnou znalosťou základných 

spravodajských pravidiel. Aj správy z náboženského prostredia sú 

preto stručné, obohatené vysvetľujúcimi backgroundmi, odrážajúce 

tzv. spravodajské hodnoty (news values) a miestami spestrené 

dejovými prvkami v rámci moderných dotykov s reportážou 

v riportovitých žánroch. Tieto ustálené moderné zásady sú pomerne 

často porušované v náboženských médiách, kde pôsobia aj menej 

profesionálni redaktori, prípadne redakčný úzus tlačí zamestnancov 

do určitých zvykových polôh, ako sú ešte stále chronologické správy 

referátového typu alebo retardujúce „menovačky“, čiže vyratúvanie 

zúčastnených či inak zainteresovaných osôb, a to často už v čele 

alebo v prvých častiach správy. Cirkevné médiá sa orientujú na 

zasvätené publikum, a preto niektoré backgroundové informácie 

uvádzajú iba skratkovito, bez vysvetlenia.  

Typické pre spravodajstvo v týchto médiách sú určité úvodné 

a záverečné schémy: ide najmä o beletrizované a inak názorovo-

emotívne podfarbené úvodné vety a moralizátorské ukončenia správ. 
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Vo vzorke správ týkajúcich sa pastoračnej cesty Benedikta XVI. do 

Rakúska sme našli napr. modlitbu vo funkcii záveru správy: „V 

závere pastierskeho listu rakúski biskupi pripomínajú veriacim 

modlitbu k Panne Márii, ktorú sformuloval pápež Benedikt XVI.: 

‚Ukáž nám Ježiša. Veď nás k nemu. Nauč nás spoznávať a milovať 

ho, aby sme sa my sami mohli stať skutočne milujúcimi ľuďmi a 

prameňom živej vody.‛“
3
 Treba pozitívne poznamenať, že ide o citát 

a úvodzovky znesú expresivitu rôzneho druhu vrátane modlitby, i tak 

však máme pred sebou typickú vlastnosť náboženských správ 

v náboženských médiách. Podobne je to v prípade určitých zbožných 

želaní, aké sme našli v správe z VR: „Ich prítomnosť v trpiacej 

krajine bude znakom solidarity s miestnymi kresťanmi i túžby, aby sa 

posvätné miesta Ježišovej pozemskej prítomnosti nestali iba 

muzeálnymi exponátmi.“
4
 V tomto prípade ide znova o citát, 

konkrétne parafrázu z pastierskeho listu rakúskych biskupov, ktorého 

sa daná správa týka, platí však záver totožný s predchádzajúcim. Za 

vyslovene komentatívny možno pokladať vlastný dodatok redaktorky: 

„Ako kardinál uviedol v rozhovore, dúfa, že prítomnosť pápeža 

Benedikta XVI. bude novou výzvou odvážne a verejne ohlasovať 

vieru, v Rakúsku totiž podľa neho podľa neho prevláda tendencia 

považovať ju len za súkromnú vec. Návšteva Svätého Otca v dňoch 7. 

– 9. septembra by to mohla zmeniť.“
5
 

Úvodné vety zasa ponúkajú okrem svojských schém aj iné 

prehrešky proti spravodajským zásadám, a to najmä nevýrazné, 

informačne nenasýtené formulácie, ktoré vyplývajú aj z už 

spomínaného odklonu náboženských médií od dynamickej 

spravodajskej štruktúry. V danej vzorke sme našli napríklad vo 

funkcii prvej vety výroky: Kardinál Schönborn, arcibiskup Viedne 

bol 1. septembra hosťom obedňajšieho rádiožurnálu, Rakúskeho 

štátneho rozhlasu Ö1“
6
; Pod predsedníctvom kardinála Christopha 

Schönborna sa koncom apríla konalo prvé stretnutie biskupskej 

komisie na prípravu osláv 850. výročia svätyne v Mariazelli“
7
; Pápež 

Benedikt XVI. zaslal diecéznym novinám v Rakúsku list, aby 
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tamojších veriacich oboznámil so svojimi myšlienkami, v súvislosti 

s nadchádzajúcou apoštolskou cestou, ktorá sa uskutoční 7. – 9. 

septembra“
8
. Vo všetkých citovaných vetách ide o tú istú typickú 

chybu: dôraz sa kladie na udalosť (rozhovor, stretnutie, list), ktorá sa 

stala, ale nie na jej obsah, prínos, posolstvo, význam...  

Môžeme teda konštatovať, že z hľadiska dnešných kritérií na 

kvalitu spravodajstva používajú náboženské médiá na spracovanie 

náboženských tém niektoré zastarané alebo neprofesionálne 

postupy, prípadne prvky z iného ako publicistického štýlu, a to 

najmä úradného štýlu (v správach plniacich funkciu oznamov), 

náučného a rečníckeho štýlu (v referujúcich správach o prejavoch, 

príhovoroch, homíliách). Otázka znie, či je tento spôsob mediálneho 

spracúvania udalostí funkčný, zámerný a efektívny. Na to všetko by 

museli odpovedať výskumy účinkov mediálneho vplyvu. Čiastočnú 

odpoveď sa pokúsime ponúknuť aj v nasledujúcom rozbore 

zameranom na ďalšie aspekty spracúvania náboženských tém 

v náboženských a sekulárnych médiách. 

 

Jazykové hľadisko 

Skôr, než prejdeme k rozboru obsahu spravodajských materiálov zo 

zvoleného súboru, pozrime sa ešte na jazyk, predovšetkým na lexiku 

týchto materiálov. Jazyk v náboženských médiách odráža cieľovú 

skupinu, ktorej sú produkty týchto médií určené, ako aj mieru zámeru 

daného média o výlučné pôsobenie na túto skupinu, alebo o širší 

záber, a teda aj širšiu zrozumiteľnosť. Vzhľadom na to prenikajú do 

spravodajského jazyka náboženských médií rozličné pojmy od 

nespisovných (kam patrí napr. slovo zdieľať) po spisovné, ale 

príznakové (napr. výrazy Svätá stolica, mariánske pútnické miesto, 

Svätý Otec, svätá omša, vešpery, kňazi, rehoľníci, diakoni, 

seminaristi, Anjel Pána, opátstvo, dobrovoľníci, Boží ľud, Púť dôvery, 

mať túžbu po Kristovom posolstve, pozvanie k rozhovoru, púť, farská 

rada, pastiersky list, adventná nedeľa, Magna Mater Austriae (bez 

vysvetlenia), milostivá socha, J. E. kardinál Christoph Schönborn, 
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jednota viery, skúsenosť viery, vzájomne sa obohatiť...) Sú to 

napospol výrazy vybraté zo správ VR a TK KBS na zvolenú tému. 

Nie sú nezrozumiteľné (azda až na drobné výnimky, kde je pravý 

význam slova vo všeobecnom povedomí skôr tušený ako presne 

zadefinovaný) ani vyslovene expresívne, ale naznačujú postoj k téme 

a jej protagonistom a znalosť vnútorného prostredia a súvislostí (napr. 

frekvencia výrazu svätý a iných úctivých pomenovaní vrátane 

používania titulov typu jeho eminencia).  

Jazyk sekulárnych správ rovnako odráža vnútorné nastavenie 

a speje k opačným prejavom: nachádzame tu prejavy odstupu 

(zásadne pápež namiesto Svätý Otec, zásadne omša alebo ešte 

všeobecnejšie bohoslužba namiesto svätá omša, často chybné písanie 

veľkých písmen, napr. v slovách cirkev, katolícka cirkev a vo 

vlastných menách náboženských postáv a javov) i neznalosti 

vnútorného prostredia (chybné formulácie, ako napr.: výňatky z jeho 

požehnaní, prosia o pomoc či požehnanie Pannu Máriu, kostol sv. 

Márie, hlavná nedeľná omša) V týchto formuláciách išlo 

pravdepodobne o výňatky z pápežových prejavov spojených 

s požehnaním; rozlíšenie slov pomoc a požehnanie pôsobí 

zvláštne, kostol sv. Márie je príliš všeobecné pomenovanie svedčiace 

o neznalosti správneho názvu, napísané navyše gramaticky nesprávne 

a z hľadiska náboženského jazyka nezvyklo, a nedeľné omše sa 

nedelia na hlavné a menej hlavné, ani omša Benedikta XVI. v nedeľu 

nebola hlavným bodom jeho programu, tým bola sobotná návšteva 

pútnického mestečka Mariazell. Popri tom všetkom je však jazyk 

sekulárnych médií aj v prípade náboženských tém veľmi živý 

a pôsobivý. Vo vybranej vzorke sme našli napríklad originálne 

výrazy ako duchovný maják (žiadna cirkevná správa nenazvala 

Mariazell podobne), Benedikt – rakúsky fanúšik, rozčertiť, návšteva je 

ukradnutá... Náboženské redakcie svojim redaktorom takúto 

jazykovú voľnosť nepovoľujú a odôvodňujú to návykom svojich 

príjemcov, dôstojnosťou tém atď. Znova máme teda pred sebou 

otázku funkčnosti: jazyk je v službe obsahu, a preto pokiaľ mu jeho 



 41 

prvky naozaj slúžia, sú opodstatnené, inak môžu byť škodlivé. Stálo 

by teda za to skúmať, akou mierou prospieva jazyková vážnosť 

a strohosť na jednej strane a akou jazyková uvoľnenosť 

a expresívnosť prijímaniu a spracúvaniu náboženských tém (v súlade 

so zámerom ich predkladateľa).  

 

Výber faktov 

Z obsahového hľadiska je pri skúmaní rozličných spravodajských 

spracovaní tej istej témy zaujímavý predovšetkým výber faktov a ich 

usporiadanie. V prípade cesty Benedikta XVI. do Mariazellu bol 

rozdiel medzi náboženskými a sekulárnymi médiami očividný: keby 

sme zrátali počet jednotlivostí, faktov a načatých tém, ktoré si v tejto 

súvislosti jednotlivé médiá všimli, porazili by tie sekulárne svoju 

náboženskú spravodajskú konkurenciu v plnej miere. Zaznamenali 

totiž množstvo informácií organizačno-technického charakteru, 

prehľadne sa venovali backgroundovým informáciám, priniesli 

niekoľko zaujímavých detailov a zabŕdli do rôznych viac alebo menej 

súvisiacich tém od pohľadu Židov na pápežovu návštevu cez stav 

Cirkvi v Rakúsku až po ekologické aspekty cesty. Cirkevné médiá, 

naopak, väčšinu z týchto sprievodných informácií úplne odfiltrovali 

a sústredili sa výlučne na duchovné posolstvo cesty od jej 

prípravných fáz (prinášali názory kompetentných na očakávania 

spojené s pápežskou návštevou) cez pozornosť venovanú samotným 

slovám Benedikta XVI. počas návštevy až po spätné analýzy jeho 

myšlienok, ktoré zazneli z úst odborníkov a zodpovedných 

cirkevných predstaviteľov. V skratke možno povedať, že cirkevné 

médiá prinášali myšlienky a posolstvá, sekulárne médiá 

sprievodné fakty.: Kým sa teda VR a TK KBS venovali obsahu 

prejavov Svätého Otca, SME rozoberalo názory miestnych hotelierov, 

stavbu tribúny, nespokojnosť predajcov suvenírov, vyťatie štyroch líp 

a protesty ochranárov, pápežov jedálny lístok, kapacitu priestorov na 

zhromaždenie pútnikov, počasie pri prílete, Benediktove hlasové 

(in)dispozície, dočítanie časti prejavu pápežovým asistentom atď. 
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K tomu sa pridávali rozličné „súvislosti“, ako je sexuálne zneužívanie 

v prostredí Cirkvi, cirkevné dane alebo vzťahy Benedikta XVI. so 

židovskou náboženskou obcou a jeho reformný liturgický krok, keď 

povolil širšie slávenie starej tridentskej latinskej svätej omše. 

Výraznú pozornosť venoval sekulárny denník finančným 

a technickým aspektom cesty (náklady na ňu, stavba lešenia, 

turistický ruch v Rakúsku atď.). Materiály oživovali informácie zo 

zákulisia a dejové prvky, keď spravodajcovia oslovovali bežných ľudí 

v anketách alebo nazreli do kuchyne a vínnych pivníc kláštora, ktoré 

mal Benedikt XVI. navštíviť.  

To všetko dávalo správam nádych senzačnosti, a to aj vďaka 

ustavične prítomnému náboju kontroverznosti. Je známe, že práve 

spor, kontroverzia je jednou z hlavných spravodajských hodnôt 

(news values) a spravodajcovia sa usilujú nájsť protihlasy niekedy 

doslova za každú cenu. V tomto prípade pôsobili miestami až násilne 

názory ochranárov a kritikov tribúny či priestorovej kapacity, keď sa 

v súvislosti s vyťatím štyroch líp používali dokonca výrazy ako 

„pokrytectvo cirkvi“ a dôvodilo sa, že niekoľkodňová návšteva nie je 

hodna takej obety. Podobne vsuvky o sexuálnom zneužívaní zo strany 

niektorých kňazov a odpore niektorých Židov proti Benediktovi XVI. 

pôsobili vzhľadom na chabú súvislosť s kontextom až umelo 

negatívne. Umelo už pôsobia aj klišé porovnávajúce Jána Pavla II. 

a Benedikta XVI. z preddefinovanej pozície sympatický ľudový 

pápež vs. suchý odľud, resp. lietajúci pápež vs. domased, pričom 

štatistiky o pápežských cestách aj pozorné sledovanie pápežových 

kontaktov s ľuďmi vôbec nesvedčia v Benediktov neprospech. 

Spravodajstvo cirkevných médií, naopak, informácie tohto 

druhu neprinášalo vôbec a prvkom senzačnosti sa dôsledne 

vyhýbalo. Venovalo sa takmer výlučne duchovným aspektom 

návštevy a usilovalo sa svojim príjemcom (poslucháčom v prípade 

VR a čitateľom v prípade TK KBS) sprostredkovať myšlienkové 

posolstvo hlavy Katolíckej cirkvi. Veľmi výrečne tento odlišný kľúč 

výberu faktov dokresľujú správy o rozsiahlom rozhovore rádia Ő1 
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s kardinálom Christophom Schönbornom o duchovnej situácii 

v Rakúsku. Oba typy médií – cirkevné aj sekulárne – si z neho do 

svojich správ vybrali údernú vetu „Dnes nie je jednoduché byť 

veriacim“. TK KBS ju v rozsiahlom referáte
9
 hneď rozvila ďalšími 

kardinálovými výrokmi o tom, že Benedikt XVI. prinesie do tejto 

situácie povzbudenie, aby veriaci dokázali svoju vieru žiť 

a prejavovať v bežnom živote. Nasledovalo zhrnutie kardinálových 

myšlienok a reakcií na viaceré pálčivé problémy od vnútorných aj 

vonkajších kritík zameraných na návštevu cez reformu kňazstva 

vrátane celibátu a svätenia žien po vzťah s evanjelikmi. SME 

pripojilo k správe informáciu, že dnes (v Rakúsku) nie je jednoduché 

byť veriacim, štatistiku o prieskume verejnej mienky, podľa ktorého 

návšteve „nemeckého pápeža“ prikladá význam iba 20 percent 

Rakúšanov, i fakt, že za posledných 10 rokov klesol počet katolíkov 

v krajine o šesť percent a iba 15 percent obyvateľov chodí do kostola, 

čo všetko súvisí napr. s cirkevnými daňami. Nechýbal názor 

slovenského cirkevného predstaviteľa o cirkevnej dani. Samotnému 

Schönbornovi a jeho názoru o žití viery v súčasnom svete sa dostali 

len tri vety, v ktorých vyjadril nádej, že pápež prinesie Rakúšanom 

povzbudenie, a predvídal, že bude hovoriť „o ťažkostiach 

a poslednom vývoji v katolíckej cirkvi“ 
10

. 

Môžeme teda konštatovať takmer úplnú netotožnosť množín 

faktov na strane náboženských a na strane sekulárnych médií 

s minimálnym prienikom. To považujeme za jeden 

z najvýznamnejších výsledkov skúmania. Ukazuje totiž, že všeobecne 

tušené rôzne ideové smerovanie týchto dvoch typov periodík sa 

neprejavuje len v nuansách dôrazu na určité fakty a uprednostňovania 

pozitívnych alebo negatívnych názorov zainteresovaných osôb, ktoré 

sa citujú, ale prejavuje sa cieľavedomým výberom určitých faktov 

a takmer úplným ignorovaním iných faktov. Otázkou ostáva, nakoľko 

tieto postupy vychádzajú z formálnych spravodajských kritérií 

(spravodajstvo je skôr o faktoch než o názoroch a udalosti postavené 

na dlhých, myšlienkovo náročných prejavoch nie sú veľmi „news 
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friendly“) a nakoľko ich predurčujú postoje jednotlivých novinárov, 

prípadne celých novinárskych inštitúcií. 

 

Usporiadanie faktov 

Z vyššie opísaných charakteristík vyplývajú aj dôvody na odlišné 

radenie niektorých faktov v cirkevných a v sekulárnych médiách. 

Kým pre nábožensky zorientovaného poslucháča alebo čitateľa je 

dôležité, že Svätý Otec ide práve do Mariazellu, a pojem mariánske 

pútnické miesto je pre neho dostatočne výrečný, sekulárne médium 

odsúva túto informáciu z prvých riadkov na posledné, ako doplnkovú. 

Dôležité je, že pápež ide do Rakúska. Podobne program návštevy: 

kým cirkevné médiá ho svojim príjemcom sprostredkúvajú do 

posledných podrobností vrátane presných časových údajov 

jednotlivých presunov, prejavov a liturgických slávení, sekulárne 

periodikum si zo zoznamu stretnutí a omší vyberie iba to, čo znie 

najdôležitejšie, teda to, v čom sa objaví známy názov alebo známe 

meno (napr. rakúskeho prezidenta či kardinála). Poznamenávame, že 

to, čo znie najznámejšie, vôbec nemusí byť aj najdôležitejšie – a tak 

sa môže zahraničnému spravodajcovi denníka SME stať napr. to, že 

za hlavný bod programu cesty označí nedeľnú omšu vo Viedni, hoci 

celá návšteva sa sústredí na pútnické miesto Mariazell a jeho 850. 

výročie. Podobne v prípade informácie o ceste 230 mladých 

slovenských pútnikov do Mariazellu je pre cirkevné médium 

podstatná informácia o tom, že ich vedie biskup Tomáš Galis, 

zodpovedný v Konferencii biskupov Slovenska za vysokoškolskú 

mládež, kým sekulárne médium zo správy meno biskupa úplne 

odstráni a prvú vetu postaví na informácii, že do Rakúska smeruje až 

230 mladých Slovákov. Rovnako pri sekulárnom spracovaní 

materiálov z náboženských zdrojov (napr. pri preberaní správ TK 

KBS agentúrou SITA a následne denníkom SME) automaticky 

vypadnú niektoré formulácie (napr. „duchovný domov“, čo je typická 

náboženská metafora) a prejavy úcty (tituly Mons. pred menami 
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biskupov a niektorých iných takto vyznamenaných cirkevných 

hodnostárov).  

 

Hodnotiaci akcent 

Za najprekvapujúcejší výsledok nášho malého výskumu možno 

označiť až nečakane výrazný kontrast tam, kde je síce všeobecne 

tušený a očakávaný, ale až jasné porovnanie vedľa seba postavených 

faktov ukazuje ostrosť jeho kontúr. Už sme konštatovali, že za jeden 

z najvýznamnejších výsledkov považujeme dôkaz takmer úplnej 

netotožnosti, bezprienikovosti množín faktov o tej istej udalosti 

v náboženskom a sekulárnom spracovaní. S tým úzko súvisí ďalšie 

pozorovanie: výrazne hodnotiaci negatívny alebo pozitívny akcent, 

podľa toho, či čítame sekulárnu alebo náboženskú verziu 

spravodajských článkov. Tie náboženské sa netajili pozitívnym 

príklonom k Benediktovi XVI., k ostatným cirkevným činiteľom 

(kardinálom, biskupom) ani určitým nadšením spojeným 

s duchovnými zážitkami a pozerali sa na udalosti optikou Svätej 

stolice a pozitívnej predispozície voči Svätému Otcovi i Cirkvi ako 

takej. Prejavovalo sa to otvorene hodnotiacimi vsuvkami typu: 

biskupi vyjadrili radosť, Svätý Otec s radosťou prijal, Cirkev 

s radosťou očakáva, vzácni účastníci. Medzi základné spravodajské 

zásady patrí vyhýbať sa podobným hodnotiacim adjektívam 

a adverbiám, čo sa v cirkevných médiách nerešpektuje. 

V sekulárnych médiách sa s takouto formuláciou nestretneme, čo je 

zrejmé aj na príklade už spomínaných správ prevzatých agentúrou 

SITA z TK KBS, kde boli z textu automaticky odstránené určité 

výrazy nasiaknuté pozitívnym hodnotením – konkrétne napr. výraz 

biskup sa teší na stretnutie.  

Avšak v sekulárnych médiách je zrejmý opačný, nemenej 

neprofesionálny trend, a síce negativizácia náboženských správ. 

Naznačili sme ho už v predchádzajúcej časti o výbere a radení faktov, 

kde väčšinu priestoru dostávajú hlasy odporcov, backgroundové 

vsuvky o „súvislostiach“ – čiže najznámejších posledných kauzách, 
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na ktorých aktualizáciu v súvislosti s pápežovou zahraničnou cestou 

stačí to, že sa nejako týkali Cirkvi –, štatistiky o prieskumoch verejnej 

mienky dokazujúcich ľahostajnosť, prípadne až negatívne naladenie 

Rakúšanov vo vzťahu k hlave Katolíckej cirkvi atď. Zrejmá je snaha 

o kontroverziu za každú cenu. Takže už ani nie o tzv. vyváženosť 

(ako reálnejšiu formu tradičnej novinárskej objektívnosti), akoby 

informovať o udalosti čo najprofesionálnejšie znamenalo nájsť čo 

najviac odporcov a negatív a všetkým dať priestor. Ak udalosť stojí 

za to a má pozitívne posolstvo, nech sa obháji a prebije sama... Ale to 

sa má už pravdepodobne stať inými prostriedkami, na pôde iných 

médií, lebo v daných spravodajských príspevkoch myšlienkové 

posolstvo napokon vôbec nedostane priestor – v prospech sťažností 

a pochybností z úst hotelierov, predajcov suvenírov, ochrancov 

prírody, zástupcov židovskej náboženskej obce atď.  

Tento negativizmus v sekulárnych médiách sprevádzajú 

a podopierajú štatistické údaje z prieskumov verejnej mienky, ktoré 

sme už čiastočne citovali. Novinári zdôrazňujú význam hlasu z ľudu 

a prezentujú ho ako objektívne meradlo pravdivosti výroku. Cirkevné 

médiá prezentujú radikálne opačný postoj: „Kardinál pripomenul, že 

Benedikt XVI. prinesie povzbudenie a silu pre veriacich. A napriek 

tomu, že tieto impulzy nedokáže zachytiť žiaden prieskum verejnej 

mienky, sú najdôležitejším cieľom jeho púte.“
11

 Toľko správa TK 

KBS. Jasne z nej vyplýva základný rozdiel v postoji cirkevných 

a sekulárnych médií k spravodajskému pokrytiu náboženských 

udalostí: prvé sa usilujú sprostredkúvať to, čo síce nedokáže 

prieskum verejnej mienky nijako zachytiť (pričom prieskumy 

verejnej mienky môžeme chápať ako zástupný nástroj spomedzi 

bežne dostupných nástrojov novinárskeho remesla), ale je to 

„najdôležitejšie“; druhé rezignujú na takéto náročné snaženie 

a obmedzujú sa práve na prieskumy verejnej mienky a ostatné 

osvedčené postupy priťahovania pozornosti mediálneho publika, čiže 

na spravodajské hodnoty ako sú konflikt a negativizmus. Otázkou 

ostáva, či je to iba daň remeselnej zručnosti, alebo treba za tým 
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hľadať aj ideové pozadie. V prípade cirkevných médií je toto pozadie 

očividné a neskrývané, niekedy aj za cenu prehreškov voči 

spravodajským zásadám v oblasti formy (dynamická štruktúra, 

menovačky, hodnotiace adjektíva a adverbiá), ktoré robia názorový 

príklon autora či média ešte viditeľnejším. V prípade sekulárnych 

médií jednoznačne vieme (vidíme), že pozitívny postoj je vylúčený. 

Negativizmus je badateľný. Ide o postoj? 

 

Závery 

Skúmanie spravodajského spracovania ideologicky podfarbenej 

tematiky na príklade náboženskej udalosti teda potvrdilo pestrú paletu 

možností, ktorými spravodajcovia disponujú. Ukázalo sa, že 

predpokladateľné rozdiely medzi spravodajstvom náboženských 

a sekulárnych médií sú ešte výraznejšie, ako by sa čakalo, a to 

v dvoch rovinách: vo výbere faktov (množiny prezentovaných 

faktov v dvoch typoch médií boli takmer bezprienikové) 

a v hodnotiacom akcente (v náboženských médiách bol neskrývane 

pozitívny, v sekulárnych médiách nezakryteľne negatívny). Rozdiely 

medzi oboma typmi médií sa prejavili aj v štýle písania správ (štýl 

náboženských médií bol zastaranejší, resp. menej profesionálny 

z hľadiska súčasných kritérií) a v kvantitatívnom rozložení 

spravodajských materiálov vzhľadom na čas udalosti (v 

náboženských médiách boli správy rozložené v dlhšom časovom 

období pred aj po udalosti rovnomernejšie, v sekulárnych sa 

hromadili najmä krátko pred udalosťou a počas nej). Na riešenie 

našich otázok o rozdieloch v spracovaní ideologickej tematiky sú 

podstatné pozorovania z oblasti výberu faktov a prisudzovania 

hodnotiacich odtienkov týmto faktom pomocou viac alebo menej 

jemných spravodajských prostriedkov. 

Náboženské médiá sa pritom svojím postojom netaja, obrazne 

možno povedať, že „priznávajú farbu“, čo niekedy ide, ako sme už 

spomenuli, aj na úkor spravodajskej profesionality (najmä používanie 

hodnotiacich adjektív a adverbií). Túto transparentnosť im treba 
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pripísať  k dobru. Sekulárne médiá spracúvajú náboženské témy pod 

jednotnou hlavičkou svojho všeobecného úsilia o objektívnosť, či 

skôr vyváženosť. To znamená, že sa aj pri týchto témach snažia dať 

priestor viacerým stranám, čo niekedy vedie k umelému a násilnému 

vyhľadávaniu alebo vytváraniu konfliktu a kontroverzie a následne 

k nespravodlivo neúmernému priestoru venovanému „protihlasom“, 

hoci tie môžu byť vzhľadom na tému marginálne. V prípade 

septembrovej návštevy Benedikta XVI. v Mariazelli tak napríklad 

dostávali slovo najmä nespokojní hotelieri, predajcovia suvenírov 

a ochranári, ako aj zástupcovia židovskej náboženskej obce a ďalší 

odborníci na (súvisiace?) problémy Katolíckej cirkvi so židmi, so 

sexuálnym zneužívaním vo vlastných radoch a so samofinancovaním 

v prípade odluky od štátu. Takýto prístup k spravodajskému pokrytiu 

udalosti vzbudzuje otázku, či je získanie protihlasov a negatívnych 

názorov nevyhnutnou podmienkou vyváženosti a či sa tak dosahuje 

väčšia pravdivosť pri zobrazovaní udalosti. 

Pri výbere faktov badať zreteľné smerovanie sekulárnych 

médií k senzáciechtivým cieľom a náboženských médií k duchovným 

cieľom. To znamená, že sekulárne médiá sa sústredia na 

zaujímavosti, detaily, anomálie, často za cenu radikálneho 

odbočenia od témy; kým náboženské médiá sa usilujú 

o sprostredkovanie posolstva. Svoje spravodajské texty preto stavajú 

predovšetkým na myšlienkach, v tomto prípade na myšlienkach 

z prejavov Svätého Otca. To vyvoláva otázku, nakoľko sú takéto 

relatívne náročné myšlienkové posolstvá mediálne prenosné, teda či 

je mediálny jazyk použiteľný na šírenie náročných posolstiev. 

Náboženské médiá takúto možnosť predpokladajú a prenosnosť 

svojich posolstiev sa usilujú podporiť ich obsažnosťou: myšlienkam 

venujú dostatočný priestor a nechávajú príjemcu pri materiáli postáť, 

nasať ho. To vedie k rozsiahlejším žánrovým útvarom, väčšinou vo 

forme referátov a rozšírených správ. Sekulárne médiá, naopak, 

aplikujú aj na náboženské témy zásadu stručnosti a synekdochicky 

nechávajú za celok hovoriť časti (pars pro toto), používajú novinársku 
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skratku a heslovité informovanie. Verejne činní ľudia, ktorí bývajú 

objektmi médií, tento štýl poznajú a prispôsobujú sa mu tým, že sa 

učia hovoriť do mikrofónu a kamery iba nevyhnutný počet viet, aby 

ich myšlienku strih neznehodnotil. Ako sme už konštatovali, 

náboženské posolstvá sú náročné práve na myšlienku, a preto je 

vhodnosť tejto skratkovitej metódy v ich prípade otázna. 

Jedným z najpozoruhodnejších zistení v rámci odlišného 

výberu a usporiadania faktov bola obľúbenosť ankiet a prieskumov 

verejnej mienky v sekulárnych médiách a ich úplná absencia 

v náboženských médiách. V širšom filozofickom rámci to možno 

azda pripísať aj koncepčnej odlišnosti vo vnímaní sveta 

v náboženskej a nenáboženskej spoločnosti: kým prvá dôveruje 

hierarchickému systému, druhá sa opiera o demokratický systém. 

V prípade náboženskej udalosti či myšlienky sa preto náboženské 

médiá pridržiavajú jej oficiálnej cirkevnej interpretácie, ktorú 

nespochybňujú, kým sekulárne médiá hľadajú jej zdôvodnenie 

a podopretie v názore väčšiny, v náladách verejnosti a postojoch 

bežných ľudí. Prvý typ médií berie na seba úlohu vychovávateľov, 

formátorov, druhý typ médií sa jej dôsledne bráni a chce byť iba 

zrkadlom, odrazom skutočnosti. Otázka znie, čo je skutočnosť, čo je 

skutočnejšie. 

Ideologická, alebo svetonázorová odlišnosť sa teda prejavuje aj 

v spravodajskom spracovaní takto zafarbených udalostí a javov. 

Treba pritom konštatovať, že strany, ktoré sa vyprofilujú ako 

opozičné vo vzťahu k danej idei, používajú odlišný arzenál faktov aj 

prostriedkov ich spracovania a sústredia sa iba na svoje ciele: 

pozitívne naladená strana sa správa jednostranne a nedáva priestor 

oprávneným výhradám či protihlasom, negatívne vyprofilovaná 

strana sa tiež správa jednostranne a minimalizuje hlas z druhej strany 

pomyselnej barikády. Hoci teda v ponovembrovom vývoji v našich 

médiách badať posun v ústrety druhej strane, ten akoby sa týkal skôr 

jazyka: náboženské médiá si osvojujú profesionálnejší žurnalistický 

jazyk a stávajú sa zrozumiteľnejšími, sekulárne médiá viac rozumejú 
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náboženskej problematike i jazyku. Stále tu však chýba užšia 

komunikácia, porozumenie a záujem o postoje tých druhých, ich 

príčiny a uzlové body. Nie preto, aby jednotlivé strany upúšťali od 

svojich presvedčení, ale preto, aby na základe týchto presvedčení 

poňali širší výsek skutočnosti, a tak informovali pravdivejšie, 

účinnejšie. Práve preto sme tu niekoľkokrát zdôraznili kritérium 

funkčnosti. Sformulovali sme tu viacero otázok: otázok o novinárskej 

profesionalite, o jazyku, transparentnosti či vyváženosti. Myslíme si, 

že ich riešenie treba hľadať cez prizmu užitočnosti, funkčnosti, 

v hľadaní odpovedí na otázku, čo viac prospieva pravdivosti, 

zrozumiteľnosti a ďalším základným, spravodajským, kritériám. 

 

 

Poznámky 
1
 Doteraz sme používali výraz náboženské médium, ktoré chápeme 

ako všeobecnejší pojem nadradený výrazu cirkevné médium. 

Nakoľko však obe spomenuté médiá (VR aj TK KBS) spĺňajú aj 

podmienku cirkevnosti (sú v priamom vlastníctve cirkevných 

štruktúr), budeme v ďalšom texte používať oba výrazy synonymne. 
2
 Toto tvrdenie sa týka skôr VR ako takého, vrátane jeho základného 

24-hodinového talianskeho vysielania, než slovenskej sekcie VR. Tej, 

naopak, ako aj TK KBS by sa dalo odporučiť dôslednejšie sledovanie 

trendu profesionálnych cirkevných médií v pokrývaní významných 

udalostí práve v analytickej fáze po ich uskutočnení. 
3
 Cirkev v Rakúsku sa pripravuje na budúcoročnú návštevu Benedikta 

XVI. In: TK KBS, 4. 12. 2006. 
4
 Mariazell sa pripravuje na septembrovú návštevu Benedikta XVI. aj 

modlitbovou iniciatívou. In: VR, 3. 7. 2007. 
5
 Kardinál Schönborn: Pápežova návšteva v Rakúsku bude veľkým 

prínosom. In: VR, 3. 9. 2007. 
6
 Kardinál Schönborn: Pápežova návšteva bude vzpruhou pre 

veriacich. In: TK KBS, 3. 9. 2007. 
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7
 Rakúsko: Prípravy na oslavy 850. výročia Mariazellu. In: TK KBS, 

17. 5. 2007. 
8
 Benedikt XVI. sa cez diecézne noviny prihovára rakúskym 

veriacim. In: VR, 1. 9. 2007. 
9
 Porov.: Kardinál Schönborn: Pápežova návšteva bude vzpruhou pre 

veriacich. In: TK KBS, 3. 9. 2007. 
10

 Benedikt XVI. zajtra vo Viedni začína svoju poslednú tohtoročnú 

cestu. Rakúšania vítajú pápeža chladne. In: SME, 6. 9. 2007. 
11

 Kardinál Schönborn: Pápežova návšteva bude vzpruhou pre 

veriacich. In: TK KBS, 3. 9. 2007. 
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Vývinové trendy súčasného printového spravodajstva 

 

Gabriela Magalová 

 

 

Ak máme opísať vývinové trendy súčasného printového 

spravodajstva, nemožno nehovoriť o tých javoch, ktoré sú už 

notoricky známe a bohato zachytené v odborných mediálnych textoch 

rôzneho charakteru. V prvom rade ide o explicitný nárast 

anglicizmov; je to však špecifikum, ktoré zasiahlo všetky štýlové 

vrstvy jazyka hovorovým počnúc a odborným končiac. Publicistický 

štýl je však ovplyvnený aj prudkým rastom technologických inovácií, 

ktorý vplýva na vývoj vzťahov medzi účastníkmi masovej 

komunikácie a mení kvantitu produkovaných komunikátov. Tieto 

zmeny potom následne ovplyvňujú samotné texty, ktoré sa nemenia 

iba po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej, ale aj typologickej 

(najviditeľnejšie sa tieto zmeny premietajú do synkrézy žánrov). 

Takto klasifikoval dynamické tendencie v publicistike Ľ. Kralčák
1
. 

Dodávame, že synkréza nemá za následok len posuny hraníc 

striktného vyčlenenia jednotlivých publicistických žánrov. Synkréza 

pôsobí v celej šírke a zasahuje všetky jazykové roviny, ktoré sa 

podieľajú na kompozícii novinárskeho textu. Markantne sú tieto 

posuny badateľné v štylistickej rovine jazyka; v poslednom čase totiž 

evidujeme nástup tých prvkov a tendencií, ktoré so sebou prináša 

hovorový štýl. Prestáva platiť téza, ktorá predstavuje publicistický 

štýl ako štýl, ktorý kumuluje prvky administratívneho, náučného a aj 

umeleckého štýlu, čím si v minulosti prisúdil nálepku 

intelektualizovanosti. V súvislosti so spomínanou synkrézou žánrov 

sa zo strany istej spoločenskej objednávky nehovorí o konkrétnom 

žánri (správa, riport a pod.), ale o tzv. infotainmente, teda o snahe 

kumulovať v jednom žánri prvky informačné so zábavnými.    

Publicistický štýl ako subjektívno-objektívny štýl zákonite 

nesie znaky jazykového úzu spolu so subjektívnosťou pisateľa, je to 
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priestor, kde sa stretávajú jazykové prvky verejnej a neverejnej 

komunikácie. K týmto dvom spomínaným tlakom treba však 

pripočítať i spoločenský tlak, akúsi módnosť či spoločenskú 

požiadavku. Komerčné tlaky vo všeobecnosti predstavujú silné 

formatívne pôsobenie pre všetky druhy médií. Požiadavka 

zrozumiteľnosti sa v nich pertraktuje na rôznych úrovniach: inak je 

akceptovaná v odborných periodikách a inak sa chápe povedzme 

v bulvárnej tlači. O náraste hovorových a expresívnych prvkov 

v publicistickom štýle sa však dá hovoriť vo všeobecnosti 

a najpríznakovejšie sa táto tendencia prejavuje v spravodajstve. 

Hovorovosť sa v spravodajských žánroch printových médií najviac 

pociťuje na úrovni lexiky a syntaxe. Súbor komunikačných jednotiek 

charakteristických pre hovorový štýl je však ovplyvnený expresívnou 

lexikou, ktorá stojí ako opozitum k nocionalite lexiky správy. 

Hovorový štýl využíva expresivitu s kladným či záporným nábojom, 

metaforu, metonymiu, synekdochu, slangové vyjadrovanie, pracuje so 

širokou škálou frazeologizmov ľudovej, hovorovej či knižnej 

proveniencie. Doterajšie analýzy ukázali, že to všetko publicistický 

štýl absorboval ako použiteľný materiál aj pre spravodajstvo, 

v printovej podobe sa (zatiaľ) vyhýba použitiu takých 

frazeologických jednotiek, ktoré obsahujú vulgarizmy
2
. Nestráni sa 

však irónie, ktorú využíva často ako prvok persuázie a vyjadruje tak 

postojovosť pisateľa či redakcie. Prítomnosť takýchto prvkov 

v spravodajstve má avizovať zmenu, „prepnutie“, posun témy 

predmetu komunikácie, prípadne odklon komunikačnej situácie od 

oficiálnosti k polooficiálnosti
3
. Tento posun však vždy nemusí 

priniesť iba očakávané dosahy, svojou žoviálnosťou môže zasiahnuť 

i negatívne, a to vtedy, ak čitateľ správy očakáva istú profesionálnu 

serióznosť. Prienik hovorových prvkov do spravodajstva súvisí 

s princípom aktualizácie; predstavuje teda snahu rušiť alebo inovovať 

doterajšie zaužívané postupy v spravodajstve s cieľom priblížiť 

čitateľovi obsah správy zaujímavejšie. Neustála snaha o aktualizáciu 

však môže niekedy prekročiť mieru únosnosti. Treba pripomenúť, že 
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táto tendencia sa netýka len bulvárnych periodík, stretávame sa s ňou 

aj v denníkoch s celoslovenskou pôsobnosťou. Ak publicista 

aktualizuje text napríklad pomocou frazeologizmov, opiera sa 

o predpoklad, že frazeologizmus je sémanticky dešifrovateľný aj jeho 

čitateľom. V takom prípade sa text – po správnom dešifrovaní 

frazeologickej jednotky – nielen aktualizuje, ale aj estetizuje. 

Prvotným predpokladom úspešnosti takejto aktualizácie je však 

správne dešifrovanie textu samotným čitateľom, v opačnom prípade 

je komunikačný efekt správy zastrený.  

Prvky, ktoré sú silnými jazykovými indikátormi pri tvorbe 

publicistického textu, by sa mohli vyjadriť nasledovne: 

 

1. smerovanie (filozofia) periodika – uprednostňovanie bulvárneho 

či nebulvárneho štýlu spravodajstva a publicistiky, predstava 

vydavateľa a pod.; 

2. charakter žánru – tzn. použitie výrazových prostriedkov 

v závislosti od vhodnosti ich použitia v konkrétnom žánri; 

3. tematika žánru; 

4. tvorivý naturel píšuceho redaktora; 

5. vzdelanie a sčítanosť tvorcu textu. 

 

Ako je zrejmé, ide tu o spolupôsobenie prvkov subjektívnej 

a objektívnej povahy; subjektivita súvisí s jazykovou kreativitou 

tvorcu, s jeho čitateľským a teoreticko-vedomostným zázemím, 

objektívne prvky tu predstavuje samotná vízia vydavateľa a filozofia 

periodika. Výskyt nenocionálneho slovného materiálu 

v spravodajstve teda nemožno pripísať len módnym trendom 

printovej žurnalistiky, ktorá čerpá z mnohých štýlových rovín, lebo 

na konečnom tvare žurnalistického textu sa podieľa mnoho faktorov. 

Jazyk spravodajstva sa v súčasnosti mení; determinujú to nielen 

prieniky hovorového štýlu, ale j samotné témy správ, ktoré sledujú 

iné priority – neporovnateľné so spravodajstvom spred niekoľkých 

desaťročí. Témy vnútropolitického či zahraničnopolitického 
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charakteru, ktoré tvorili hlavný oficiálny rámec spravodajstva, 

vystriedali témy neoficiálneho charakteru: témy zo šoubiznisu, 

športu, kultúry a pod. Tie sú pokladané za rovnocenné spolu so 

správami vnútro- či zahraničnopolitickými (nachádzajú sa na prvých 

stranách periodík), no vyžadujú podstatne iný jazykový arzenál. 

Spravodajcovia periodík nebulvárneho charakteru sa snažia ponechať 

si „čistý“ spravodajský štýl (tzn. odpovedať na základné spravodajské 

otázky a vyhýbať sa expresívnej lexike a frazeologizmom), predsa 

však sú nútení hľadať nové formy spravodajského vyjadrenia. Po 

obsahovej analýze denníkov Pravda a Sme zisťujeme, že v správe 

často využívajú formu citácie. Uvádzaním citácií sa totiž autori 

dištancujú od použitej lexiky (keďže sami nie sú autormi výroku), no 

v plnej miere využívajú expresivitu takýchto vyjadrení. Tejto 

problematike sme sa už venovali v príspevku Jazykové tendencie 

v spravodajských útvaroch (zborník z konferencie Veda, médiá, 

politika, ktorá sa konala v Smoleniciach v roku 2007), preto jej teraz 

nebudeme venovať pozornosť
4
.  

Teória žurnalistických žánrov vyčleňuje i teraz správu ako 

typický žáner, ktorý sa okrem iných atribútov vyznačuje 

nocionálnosťou vyjadrenia. Tento žáner však v súčasnosti absorboval 

množstvo zmien, ktoré sú najviditeľnejšie na úrovni lexiky, a to práve 

v prenikaní expresívnych slov a frazeologizmov. V teórii však aj 

naďalej platí, že spravodajstvo plní predovšetkým informačnú 

funkciu, že „novinová správa je informácia o udalosti, ktorá si 

zachováva aktuálnosť, vecnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť 

a citovú neutrálnosť“ (Hochelová)
5
. Vplyvom globalizačných 

tendencií, spoločenských a technologických zmien, ktoré vplývajú na 

jazykovú rovinu písaného a hovoreného slova, však nemožno 

očakávať, že sa aktuálne tendencie, pôsobiace vo všetkých 

spoločenských oblastiach, spravodajstvu vyhnú. Už samotný posun 

v tematike spravodajstva otvára dostatočný priestor na presun 

lexikálnych, kompozičných a štylistických zvláštností, ktoré boli 

typické pre analytické a ešte viac pre beletristické žánre, do roviny 
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spravodajstva. Synkréza žánrov znamená aj synkrézu jazyka 

a vyjadrovacích prostriedkov. Frazeologizmy sa napríklad etablovali 

aj v jazyku správ periodík s nebulvárnym charakterom, aj keď je ich 

štatistický výskyt oproti bulvárnym periodikám nižší. Tento prienik 

sa dá ľahko zachytiť v porovnávacích štúdiách toho istého denníka 

s niekoľkoročným posunom. 

Frazeologické útvary v publicistických textoch však treba 

odlišovať od dobového klišé. Frazeologizmus nepodlieha časovosti 

ani módnosti, v texte plní funkciu obraznosti a aktualizuje text 

v závislosti od kontextových možností. Klišé je takisto prvok 

estetizujúci, no podlieha fenoménu časovosti; častým používaním sa 

stáva čímsi očakávaným, poznaným a prestáva fungovať ako 

jazykovoštylistická zvláštnosť. Klišéovité alebo trafaretné 

konštrukcie (trafaret, lat .šablóna) sú vlastne ošúchané metafory 

typické pre istého autora alebo pre istý štýl. Sú výsledkom rýchleho 

koncipovania prehovoru alebo textu, preto sa často vyskytujú v 

publicistickom štýle, ktorý je charakteristický tým, že sa tu tvoria 

texty v časovom limite a nútia autorov vyjadrovať sa podľa 

ustálených vzorcov. Novinárske klišé sa mení, podlieha dobovosti 

a je zaujímavé, ako práve používanie istého dobového novinárskeho 

klišé dokáže ilustrovať nielen jazykové charakteristiky tej-ktorej 

doby, ale aj mimotextovú realitu. Klišé je zvyčajne konštrukcia 

s podstatným menom, ale klišéovité môžu byť aj isté adjektíva 

a verbá. V súčasnosti môžeme v spravodajstve evidovať niekoľko 

substantív, ktoré evokujú použitie trafaretných konštrukcií. 

Analyzovali sme denníky Sme, Pravda a Nový Čas z 1. polovice roku 

2007: 

 

prepojenie (vzájomné prepojenie, tajné prepojenie, blízke 

prepojenie...)  

slovo (rozhodujúce slovo, posledné slovo...) 

téma (horúca téma, háklivá téma...)  

cesta (nastúpiť cestu, vytýčiť si cestu rozvoja, cesta k úspechu...)  
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krok (podnikať kroky, prvé kroky, ústretové kroky...) 

rola (nehrať nijakú rolu, byť v roli niekoho...) 

bod (sporný bod, závažný bod)  

tlak (mediálny tlak, stranícky tlak, tlak vlády) 

 

Ako ošúchané slová môžu často pôsobiť aj isté slovesá, ktoré 

priam podporujú tvorbu klišéovitých vyjadrení:  

 

postaviť sa (otvorene sa postaviť, postaviť sa na stranu niekoho, stáť 

za niekým/niečím),                  

figurovať (v správnej rade/v predstavenstve..., figurovať na 

zozname...) 

zaistiť (zaistiť stabilné zázemie, zaistiť čerpanie, zaistiť vstup...) 

vystúpiť (vystúpiť s požiadavkami, vystúpiť proti návrhu, vystúpiť 

s návrhom...) 

presadzovať (presadzovať vlastné návrhy, presadzovať nové 

metódy...) 

bežať/prebiehať (bežia rokovania, prebieha rozprava, prebieha 

výskum ...) 

posilniť (posilniť pozíciu, posilniť rady, posilniť kurz...). 

 

Takúto funkciu majú aj adjektíva. Použitie klišéovitých 

adjektív vytvára tak druh „intenzifikačných“ frazeologizmov: 

 

kľúčový (kľúčový človek, kľúčový problém, kľúčové rezorty...) 

prudký (prudký rast cien, prudký nárast kriminality...) 

účinný (účinný prostriedok, účinné opatrenia, účinné kroky...) 

široký (široký záber, široké možnosti...) 

ostrý (ostrý boj, ostrá kritika, ostrá výmena názorov...). 

 

Medzi adjektívami, ktoré pôsobia ako intenzifikačný prvok, 

je väčšina tých, ktoré vyzdvihujú pozitívne vlastnosti (mohutný, 

búrlivý, famózny, veľkolepý, neuveriteľný...). No takisto poznáme 
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adjektíva, posilňujúce negatívny ráz výpovede (hanebný, otrasný, 

zbabraný...). Z novšieho výskumu periodík je zrejmé, že 

intenzifikačné frazeologizmy – a to hlavne tie, ktoré opisujú 

najvyššiu mieru intenzifikácie v kladnom či zápornom hodnotení javu 

– sa vyskytujú skôr v spravodajstve bulvárneho charakteru. 

Nebulvárne denníky pracujú s takýmito adjektívami oveľa 

uvážlivejšie. Aj  keď použijú superlatívnu adjektívnu formu, 

málokedy siahajú po elatíve, ktorý intenzitu adjektíva vyjadruje 

svojskými prostriedkami. Elatív je 4. stupeň stupňovania prídavných 

mien, ktorý najvyššiu možnú mieru adjektíva vyjadruje predponami, 

slovnou deformáciou alebo lexikálnou supletivizáciou. Mnoho takých 

príkladov sme našli v Novom Čase a Denníku Plus 1 deň (2007): 

 

bombastický letný festival; exkluzívny rozhovor; nevídaný úkaz; 

absolútne bezpečný projekt; nesmierne sa hanbí; bravúrny výkon; 

prelomový ústupok; otrasný pohľad; škandalózny návrh; 

nezabudnuteľné predstavenie; mimoriadne kuriózny prípad... 

 

Nejde tu o nijaké nové zistenia. Bulvárna tlač hľadá 

inšpiráciu „ulicou“ (vyplýva to z etymológie samotného slova 

bulvár), preto si treba uvedomiť, že vyjadrovacie prostriedky 

prebrané z hovorového štýlu sú v bulvárnej tlači takpovediac 

bezpríznakové, pre daný element charakteristické. Istá diskrepancia tu 

nastáva, ak chceme túto tendenciu hodnotiť cez prizmu zákonitostí 

publicistického štýlu. V novinovede totiž naďalej fungujú princípy, 

ktoré vytyčujú isté hranice medzi textami spravodajskými a textami 

publicistickými. Jeden z dôležitých faktorov je tu napríklad výber 

lexiky, možnosť používania viacvýznamových a expresívnejších slov 

v publicistických žánroch. Publicistika a spravodajstvo sa však líšia aj 

exponovaním prítomnosti/neprítomnosti kvalifikátora osobného 

postoja pisateľa
6
. Spravodajské žánre sú charakteristické neosobným 

postojom, majú byť vecné, vyjadrenie názorov pisateľa v akejkoľvek 

forme sa tu hodnotí ako jav jednoznačne neprípustný, pretože 
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spravodajstvo má v prvom rade funkciu informatívnu. Ak žurnalista 

spolu s informáciou vyjadrí svoj názor, ide už o publicistiku, nie 

o spravodajstvo. Bulvárna tlač často toto pravidlo ignoruje (čo 

potvrdzuje známu tézu o synkréze žánrov). Správa ako žáner sa tak 

vzďaľuje čistému spravodajstvu, pretože obsahuje hodnotiaci 

(názorový) prvok pisateľa, čím sa približuje ku komentáru. Komentár 

však nekladie dôraz na informáciu samotnú, ale na interpretáciu 

faktov. Bulvárna správa sa naoko vzdáva interpretácie, no samotnú 

správu často uvádza citovo podfarbenou expresívnou zložkou 

výpovede. Tieto kontaktové expresívne prvky majú vzbudiť 

pozornosť a už v úvode odhaliť postojovosť autora k prinášanej 

informácii.  

 

Zabijak mieri na psychiatriu! 

Trenčín – Šokujúce! Peter (23), ktorý podľa polície v máji brutálne 

zavraždil predavačku Annu Májsku (52), možno nebude za svoj čin 

potrestaný. 

               Nový Čas 18.7.2007  

 

Stovky chlebov v odpade! 

Kozárovce – Neskutočné! na čiernu nskládku v Kozárovciach (okr. 

Levice) niekto vyhodil veľkú kopu chleba, rožkov a ďalších 

pekárenských výrobkov. 

                Nový Čas 20.6.2007 

 

Scientológovia idú lanáriť našich študentov! 

Stále nemajú dosť! Po tom, čo sa scientológovia rozložili v žltom 

stane pred Úradom vlády, kde chcú dva týždne presviedčať ľudí 

o svojej pravde, sme zistili ďalšie šokujúce informácie. 

        Plus jeden deň 19.9. 2007 
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V Bratislave je tak draho ako v Barcelone! 

Bratislava – Fascinujúce! Tohtoročný prehľad konzultačnej agentúry 

Mercer Human Resource Consulting ukázal, že Bratislava je 31. 

najdrahšie hlavné mesto na svete. 

     Nový čas 19.6.2007 

 

Táto lexikálna iniciácia môže mať niekoľko podôb, no 

prvoradou úlohou je zaujať svojou expresivitou. Dalo by sa povedať, 

že takéto prvky iniciácie už prestávajú mať funkciu lexikálnu 

a opakovaním naberajú funkciu znaku, značky, ktorá vám umožní 

ľahšie identifikovať texty. Nemusí to byť len expresivita na lexikálnej 

úrovni, takisto to je expresivita na syntaktickej úrovni (typy viet, 

eliptické výpovede, prirodzene, často zakončené výkričníkom). 

Spomínaná iniciácia môže mať niekoľko podôb. V predchádzajúcich 

ukážkach sme použili príklady na lexikálnu iniciáciu s persuáziou, 

teda presviedčacím a hodnotiacim prvkom (Úžasné! Šťastie 

v nešťastí! Fantastické! Mal šťastie! Šokujúce!...) Iniciácia však môže 

mať aj charakter metaforický. Aj tento skrýva prvok hodnotiaci, no 

navyše má aj estetizujúci zámer: 

 

Cirkus parlament 

Manéž Viery Tomanovej 

Bratislava – Prvotriedny kabaret! Ten chvíľami pripomínal pokus 

opozície odvolať Vieru Tomanovú. 

               Nový Čas 5. 9. 2007 

 

Šindlerová pochovala Koloseum 

Bratislava – Pýcha a pád! Do bodky sa uplynulý piatok v Hite 

storočia naplnil text piesne Koloseum, ktorého autorom je Kamil 

Peteraj (61). 

                       Nový Čas 19. 6. 2007 
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Ďalší typ iniciácie skrýva iniciácia s tajomstvom. Prvá veta 

správy sa tu často inšpiruje hovorovým štýlom, nechýbajú v nej frázy 

a povrávky: 

 

Polícia hľadá dvoch mužov 

Zlaté Moravce/Komárno – Zmizli a niet po nich ani stopy! Polícia 

pátra po dvoch nezvestných mužoch. 

 

Diviaka po naháňačke zastrelili 

Piešťany – Tak toto Piešťanci ešte nevideli! Takmer v centre mesta 

pobehoval zatúlaný diviak! 

 

Horúca Linka detskej záchrany 

Košice – Niet nad dobrú radu! „Mám slabšie vysvedčenie, hrozí mi 

sólová známka...“  

                        Nový Čas 19. 6. 2007 

 

S potokom si nevedia rady 

Novosad – Už dosť! Obyvateľom Novosadu pri Trebišove dochádza 

trpezlivosť pre nečinnosť správcu miestneho kanálu. 

              Nový Čas 21. 6. 2007   

 

Beátka (9) musela prespávať v škole 

Slatina – Vykašľala sa na dcéru! Krkavčia mama (31) zo Slatiny 

v okrese Levice ráno zaviedla dcéru Beátku (9) do školy, viac si však 

po ňu neprišla. 

 

Takto je tunel Sitina zabezpečený 

Bratislava – A je to tu! Zajtra otvoria pod kopcom Sitina po  tri a pol 

roku stavbárskych prác diaľničný tunel Sitina.   

                         Nový Čas 22. 6. 2007 
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Hokejisti Košíc sa potili v snehu 

Štrbské pleso – Tatry im dali zabrať! Hokejisti Košíc spoznali, čo je 

to poriadna vysokohorská túra. 

                         Nový Čas 22. 6. 2007 

 

Tichá vojna 

Konečne sa bude môcť realizovať! Jaroslav Zápala nahradí 

v spravodajstve Markízy na dva mesiace Patrika Švajdu. 

                  Plus jeden deň 19. 9. 2007 

 

 

Z ponúknutého analytického materiálu jasne vyplýva, že 

spravodajstvo 21. storočia hľadá také vyjadrovacie prvky, ktoré 

aktualizujú publicistické stereotypy tým, že rozšírili diapazón 

vyjadrovacích prostriedkov o prvky hovorového štýlu. Nezostali však 

iba pri inšpirácii samotným jazykom hovorového štýlu. Preberajú 

všetky charakteristické prvky, a to hlavne v narúšaní oficiálnosti 

vyjadrenia subjektívnymi emocionálnymi iniciáciami, ktoré nútia 

percipienta prijať okrem samotnej informácie aj istý odporúčaný 

citový postoj k správe.      
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Stav súčasného kultúrneho spravodajstva a publicistiky 

s dôrazom na rozhlasové a televízne vysielanie 

 

Martin Jurčo 

 

 

Publicistické, spravodajské a vzdelávacie formy žurnalistickej 

tvorby tvoria základ a ťažisko esteticko-výchovného pôsobenia. 

Kultúrne spravodajstvo a publicistika však nezasahuje väčšinu 

príjemcov. Najoperatívnejším zdrojom informácií o umeleckých 

a estetických javoch sú spravodajské relácie. Kultúrne spravodajstvo 

sprostredkúva prostredníctvom médií základné informácie o istej 

umeleckej aktivite. V praxi je ideálne, ak je rámcovou informáciou 

a východiskom pre publicistické spracovanie. Prostredníctvom 

prvotnej (teda spravodajskej) informácie sa môže o kultúrnych 

aktivitách dozvedieť aj ten príjemca, ktorý so živou kultúrou bežne 

neprichádza do kontaktu a ani nevyhľadáva publicistické relácie či 

prílohy novín venované kultúrnemu dianiu (príp. kultúrne časopisy). 

Kultúrna publicistika a spravodajstvo sa v minulosti nedostávali 

medzi priority elektronických či tlačených médií. Napriek istej 

ideologickej zaťaženosti médií však existovala akási proporčnosť pre 

politické spravodajstvo, ekonomiku, šport i kultúrne aktivity. Po 

zmene politickej situácie sa zdalo, že kultúra v pluralitnom duchu 

prinesie oveľa širšie spektrum „mediálnych“ výstupov, teda prinesie 

širšiu paletu periodík či relácií v elektronických médiách, ktoré budú 

tieto aktivity sprostredkúvať
1
. V súčasnosti sa však príjemca 

o niektorých základných oblastiach tejto oblasti života ani nedozvie. 

Nejedno kultúrne podujatie na Slovensku sa totiž „udeje“ bez 

sprostredkovacej funkcie médií. Ak aj novinár či štáb príde na 

kultúrne podujatie s úmyslom sprostredkovať podujatie prijímateľovi, 

nie je isté, či sa príjemca k príspevku dostane: či si kúpi noviny, 

zapne rozhlas alebo televízor, či „nájde“ v televíznom či rozhlasovom 

vysielaní program s touto informáciou a či ho isté „vonkajšie 
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ukazovatele“ v novinách zaujmú natoľko, aby si článok prečítal. 

Otázku však možno postaviť aj opačne. Má vôbec príjemca záujem 

o spravodajské a publicistické informácie o dianí v oblasti kultúry? 

Odpovedať by sme mohli áno aj nie. Ak áno – ako má nájsť v dnešnej 

spoločnosti fungujúcej na masovom vkuse to, čo ho zaujíma?
2
 Kde 

má nájsť hranice medzi kultúrnym podujatím a „spoločenskou 

exhibíciou“, ktorá sa ako kultúrne podujatie len tvári? Tvorcovia 

kultúrneho spravodajstva si kladú i iné otázky: ktoré kultúrne aktivity 

môžu medzi sebou „zápasiť“, aby sa o nich hovorilo v dennom 

spravodajstve a publicistike? V teoretických úvahách o význame 

televízneho vysielania sa často uvažovalo o tom, či je televízia 

konkurenciou kultúrnym podujatiam, alebo naopak – či propagačná 

a výchovno-estetická funkcia televízneho vysielania a 

sprostredkovanie relácií o umení a kultúre (vrátane spravodajstva 

a publicistiky) sú prostriedkom, ako istú časť divákov, ktorí žijú 

mimo živej kultúry, prilákať na kultúrne podujatie. Môže televízia 

ako sprostredkovateľ výtvorov umeleckej kultúry súčasne 

podnecovať kultúrnu aktivitu spojenú s ich bezprostredným 

kontaktom? Sprostredkovanie umenia televíziou je v rovnoprávnosti 

voči iným formám kultúrnych aktivít, no zároveň sa považuje za 

stimulačný vplyv na kultúrnu aktivitu, inšpiráciu kontaktu 

s tradičnými oblasťami kultúry. Nanešťastie však vysielanie televízie 

považuje prevažná časť divákov za náhradu kultúrnej aktivity. Ak 

berieme do úvahy tézu, že pre istú skupinu obyvateľstva je jediná 

forma kultúrnej aktivity príjem televízie, a ak berieme do úvahy ďalší 

fakt, že sa sféra príjmu tejto skupiny zužuje len na niektoré 

programové typy (napríklad hlavná spravodajská relácia vo 

verejnoprávnej televízii, zábavné a dramatické programy v komerčnej 

televízii), tak je jediný spôsob príjmu informácie o niektorých 

kultúrnych aktivitách zúžený len na kultúrny príspevok v hlavnej 

spravodajskej relácii verejnoprávnej televízie. Dokonca aj mediálni 

odborníci či kritici nachádzajú rôzne alternatívy predstáv o týchto 

okruhoch problémov. Pozrime sa teda na niekoľko spoločných 
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prvkov súvisiacich s problémami a existenciou kultúrneho 

spravodajstva a publicistiky. 

Výber kultúrneho podujatia závisí od jeho „reprezentatívnosti“, 

teda o to, či ide o podujatie regionálneho alebo celoštátneho 

významu. V prípade takýchto aktivít sa totiž línia „umeleckej 

reprezentatívnosti“ a „regionálnosti“ dostáva do istého prieniku 

a symbiózy zároveň. Niekedy sa totiž práve v regióne môže diať 

podujatie s celoštátnym významom a naopak. V súčasnom stave je 

veľkým úspechom, ak sa do krátkeho bloku správ dostane zlomok 

z reprezentatívnych inštitúcií – teda národnej galérie, národného 

divadla atď. Ak tieto udalosti reflektujú komerčné médiá, tak skôr 

z pohľadu zábavného podujatia, istej šou, v rámci ktorej je umelecký 

a kultúrno-estetický aspekt podujatia sekundárnym. Iný, z hľadiska 

našej témy marginálny, je aj druhý spôsob, ako sa kultúra a umenie 

môže „prebojovať“ do spravodajstva: je to politický aspekt kultúry 

(kultúrny spravodajský či publicistický príspevok z oblasti kultúrnej 

politiky, legislatívy a pod.). V tom prípade sa však kultúra dostáva do 

spravodajstva ako politická správa a kultúra, teda „rezortná“ 

informácia (napr. o financovaní kultúry, o koncesionárskych 

poplatkoch a pod.) súvisí s umením len rámcovo.  

Čoraz viac zástupcov mladej generácie čerpá informácie z 

komerčných mediálnych produktov, a tak si vytvára predstavu 

o kultúrnom podujatí ako o zábavnom stretnutí, kde umenie zohráva 

sekundárnu úlohu (televízia pripraví šot o premiére v SND, ale 

príjemca sa o hre a tituloch nedozvie, pretože televízia mu prinesie 

zábery z recepcie, kde redaktor kladie otázky, ktoré vôbec 

s premiérovanou hrou nesúvisia; televízne spravodajstvo prinesie 

informáciu o úmrtí speváčky populárnej hudby, no v príspevku sa 

nedozvieme o jej interpretačných aktivitách, ani jej významnom 

angažovaní sa v oblasti benefičných podujatí). Kultúra sa teda 

dostáva mimo médií a žije akoby samostatným životom. Ak aj príde 

do „kontaktu“, umenie sa dostáva na vedľajšiu koľaj. Paradoxne, pre 

významnú časť populácie je práve toto sekundárne prepojenie 
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jediným kontaktom s umením ako takým. Masový vkus v spojení 

s popkultúrou prezentujú a spoluvytvárajú komerčné médiá, najmä 

televízie, ktoré ako kultúrnu publicistiku resp. spravodajstvo 

prezentujú niekedy aj vlastné reklamné aktivity, prípadne sa ako 

umenie prezentuje len popkultúra (speváci populárnej hudby, 

moderátori, politici). Ak odpovedáme na otázku záujmu/nezáujmu 

o kultúru a umenie, musíme povedať, že prijímateľov do istej miery 

kreujú samotné médiá. Vytvárajú sa tak akési dva druhy príjmu 

kultúry: po prvé je to „elitná“ skupina príjemcov kultúry, ktorá 

navštevuje kultúrne podujatia a vyhľadáva jej formy reflexie 

v médiách, a druhá skupina populácie, ktorá vníma umenie a kultúru 

cez vytvorený fiktívny svet „umenia“ komerčných médií a tento 

mediálny svet pritom považujú za „svoju“ oblasť reflexie kultúrneho 

a umeleckého diania. Odpoveď na otázku, či potrebuje divák, 

poslucháč alebo čitateľ kultúrne spravodajstvo a publicistiku 

v tradičnej, teda primárnej umeleckej forme (príspevok o umeleckej 

aktivite, nie o spoločenskom podujatí, ktoré je umeleckou aktivitou 

len rámcované), môže byť aj – nie. Nie preto, že poslucháč ani nevie, 

čo má chcieť, pretože o existencii tradičných kultúrnych aktivít ani 

nevie. Stáva sa to aj napriek tomu, že by preňho mohli byť isté 

aktivity z rôznych stránok zaujímavé (z hľadiska vkusu, záujmovej 

oblasti a pod.). Viacero poslucháčov komerčných staníc, ktorí majú 

radi džez či country hudbu a navštevujú podujatia spojené s týmito 

žánrami, napríklad vôbec nevie, že Slovenský rozhlas na Rádiu Devín 

pripravuje relácie tohto typu na dobrej úrovni. Napriek týmto faktom 

musíme spomenúť, že sa produkuje aj kvalitatívne prijateľnejšie 

kultúrne spravodajstvo a publicistika, a to na okruhoch Slovenského 

rozhlasu, v denníkoch SME a Pravda. Východiskom z nedobrej 

situácie by možno bolo vhodné navigovať príjemcu na existujúce 

kultúrne spravodajstvo, resp. poukázať na takúto ponuku. 

Samopropagácia prijateľnejších produktov médií pokrivkáva a často 

nespĺňa úlohu adresnosti. Preto by azda bolo najvhodnejšie priamo 

učiť deti a študentov, ako si z celej ponuky vybrať to prínosné (a to 
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cestou výchovy kritického, diskurzívneho poslucháča, čitateľa 

a diváka). Vytvorením vzťahu ku kvalitným mediálnym produktom 

sa potom dá ovplyvniť masový vkus diváka v smere väčšieho záujmu 

o kultúrne aktivity vo svojom okolí (návšteva divadla, filmového 

klubu, účasť na koncertoch a pod.)
3
. Takto nepriamo sa môže 

ovplyvniť aj výskyt týchto produktov v mediálnej sfére, pretože aj 

médiách sa zväčša odráža najmä to, čo chce divák či poslucháč.  

Predpoklad úplného vyriešenia tejto situácie by bol zaiste utópiou, 

no dôležité je zaviesť tento „navigačný“ systém mediálnej 

komunikácie (resp. mediálnu komunikáciu ako súčasť praktickej 

estetiky). Jedným z východísk by bolo zavedenie mediálnej výchovy 

na školách, ktorá žiaka alebo študenta naučí selektovať v ponuke, 

vyberať z televíznych a rozhlasových programov, z vhodných 

periodík aj tú oblasť kultúrneho diania, ktorá ho zaujíma
4
. Výchova 

takéhoto príjemcu je však ďalšou prekážkou, pretože ani školský 

systém napriek tomu, že existujú koncepcie výchovy diskurzívneho 

príjemcu (napr. aktivity prof. Marty Žilkovej v Ústave literárnej 

a umeleckej komunikácie na Filozofickej fakulte UKF v Nitre) zatiaľ 

s potrebou mediálneho vzdelávania nepočíta. 

Niektoré špecifiká kultúrneho spravodajstva a publicistiky 

vyplývajúce z predchádzajúcich otázok, sú pre isté okruhy médií 

spoločné. Jedným z javov, ktorý nepriamo vplýva na nedobrý stav 

kultúrneho spravodajstva a publicistiky, je veľká fluktuácia 

redaktorov, najmä v televízii. V minulosti boli isté okruhy 

spravodajstva (vstupy z parlamentu, športové spravodajstvo, kultúra) 

viazané na špecifikáciu a profesionálne zameranie redaktorov. 

Kultúrnym témam sa venovali samostatní redaktori alebo tí, ktorí 

spracúvali príspevky z oblasti školstva. V súčasnosti v mnohých 

príspevkoch absentuje autorská odbornosť a prehľad v rezorte. 

Následkom toho vznikajú často formálne a obsahové chyby v 

„prenose“ spravodajskej informácie (redaktor pomýli meno 

respondenta, uvedie nepresný názov inštitúcie, v príspevku sa 

zameria na menej dôležité fakty a prehliadne dôležitejšie a pod.). 
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Tieto napohľad „drobnosti“ citlivo vníma najmä ten príjemca, pre 

ktorého kultúrne spravodajstvo a publicistika nie je len doplnkom 

v spravodajskej či publicistickej relácii. Nedobrá odborná príprava 

spravodajských výstupov postihuje lokálne médiá, najmä televízie. 

Na druhej strane je však vysielací čas ich spravodajských relácií 

oveľa viac zameraný na kultúrne podujatia. Súvisí to s proporčnosťou 

politického a kultúrneho spravodajstva (tá je približne rovnaká) a aj 

s predstavami zriaďovateľov televízií, teda zväčša samosprávami, 

ktoré kultúrne podujatia aj organizujú. Redaktori a autori príspevkov 

sú zväčša zo študentského prostredia, pričom „univerzálnosť“ 

spravodajských redaktorov je ešte citeľnejšia, keď ide o  niektoré 

odborné témy z oblasti umenia. Namieste by bolo apelovať na 

editorov, aby kládli dôraz na odborný aspekt výroby, no nie vždy je 

to možné (aj v tejto oblasti nachádzame rezervy). Ďalším problémom 

je celospoločenská polarizácia, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje 

v novinárskej a spisovateľskej obci. „Kultúrno-politická“ línia 

periodík sa v menšej či väčšej miere prejaví v smerovaní výsledných 

žurnalistických produktov, v zdôrazňovaní a preferovaní niektorých 

tém a pod. Oveľa výraznejšie to sledujeme v kultúrnych tlačených 

periodikách, ktoré sústreďujú „svoju“ časť „nezmieriteľných“ 

názorových skupín (zväčša politických) – od tvorcov až po čitateľov. 

Ďalším problémom v kultúrnom spravodajstve a publicistike je istá 

kampaňovitosť, t. j. opakujúci sa výskyt tém vo vysielaní v podobe 

článkov vždy v istom časovom úseku. Výrazne sa to prejavuje pri 

cyklických podujatiach (napr. v prípade príspevkov z festivalu 

Artfilm v Trenčianskych Tepliciach). Aj keď je pochopiteľné, že sa 

táto kampaňovitosť odráža od aktuálnosti diania festivalu (resp. od 

novinárskej „objednávky“ producenta festivalu), predsa sa témy 

súvisiace napr. s filmovou kultúrou dostávajú do popredia práve 

v rámci týchto kampaní (Aj v tomto prípade existujú výnimky. 

Napríklad počas Artfilmu bol odvysielaný na Rádiu Regina a 

v publicistickej relácii Dráma za maskou na Rádiu Devín blok 

o histórii festivalu v spojitosti s podobným podujatím v Cannes.) 
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Vo verejnoprávnom rozhlasovom vysielaní je z pohľadu 

kultúrneho spravodajstva a publicistiky v médiách relatívne najlepšia 

situácia. Napriek istým programovým redukciám  a zmenám 

programovej štruktúry (presuny témy z kultúry a umenia najmä na 

okruhy Devín a Regina) možno skonštatovať, že v rozhlase sa rozsah 

kultúrneho spravodajstva a publicistiky nezmenil, zostali zachované 

i niektoré programové typy z minulosti. Dokonca sa v niektorých 

prípadoch tento tematický okruh príspevkov posilnil: vybudovali sa 

pravidelné časy pre príspevky z umeleckých aktivít na prvých dvoch 

okruhoch Regina a Slovensko, pribudli tu i kultúrne správy 

a pravidelný čas v publicistickom prúde bol stanovený aj pre 

informácie z kultúry. Rozšírením prúdového vysielania na SRo 3 

(Rádiu Devín) sa v predpoludňajšom i popoludňajšom čase zvýraznili 

„plochy“, čo prinieslo viac možností pre odvysielanie aktuálnej 

publicistiky, spravodajsky zameraných príspevkov i náročnejších 

foriem kultúrnej publicistiky. Výrazné kultúrne zameranie 

Slovenského rozhlasu potvrdzuje i zachovanie a rozšírenie (j tak 

nedostatočného) pokrytia okruhu pre náročného poslucháča – Rádia 

Devín, ktorý sa primárne venuje umeleckým aktivitám. Súčasné 

tendencie rozhlasového vysielania na všetkých hlavných okruhoch 

(Rádio Slovensko, Rádio Regina), teda postupný prechod 

z blokového vysielania na prúdové, však znepriehľadňuje prepojenie 

spravodajstva a publicistiky, aj keď sa v novej programovej štruktúre 

postupne začínajú cizelovať stabilné vysielacie časy aj pre kultúrnu 

publicistiku
5
. Jedným z formálnych problémov prechodu z blokového 

vysielania na prúdové (bez ohľadu na okruh) je nestabilnosť 

niektorých vysielacích časov, pretože príspevky „plávajú“ vo 

vysielacom prúde, poslucháč má problém „ukotviť“ programový typ 

v presnom čase vysielania. V tejto súvislosti pozorujeme i ďalší jav, 

a to žánrovú hybridnosť príspevkov v prúdovom vysielaní. V prúde 

sa kladie najväčší dôraz na dynamiku vysielania a aktuálnosť, čomu 

sa často podriaďuje celá výstavba príspevku, čím trpí relatívne 

„čistosť“ vysielaných žánrov. Témy kultúrneho diania sa však 
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dostávajú aj mimo rámec „obligátneho“ priestoru stabilného 

vysielacieho času. Dynamika vysielania a spomínaná primárna 

orientácia na aktuálnosť prináša do prúdového vysielania napr. 

informáciu, vstup o kultúrnom podujatí, ktorý má svojich 

charakterom povahu spravodajskej informácie, no v skutočnosti je 

reportážou, jednoduchým rozhlasovým rozhovorom a istým vnášaním 

atmosféry podujatia a opisom „nepravou“ reportážou. Týmto 

spôsobom sa postupne zotierajú rozdiely medzi typicky 

spravodajským príspevkom a kultúrnou publicistikou.  

Nová organizačná štruktúra rozhlasu a s ňou spojená širšia 

tematická zameranosť rozhlasových redaktorov priniesla ďalší nový 

jav. Spravodajské príspevky pripravujú aj autori z publicistickej 

výroby. Z hľadiska spracovania témy to prinieslo pozitíva. Redaktor 

prinesie základné informácie v spravodajskej relácii a potom sa 

v rozšírenej podobe odvysielajú v publicistickom bloku. Pozitívom je 

najmä rozšírenie rozsahu „pokrytia“ umeleckých aktivít redaktormi. 

V minulosti sa totiž stávalo, že informácia o podujatí odznela 

v spravodajskej relácií len v časti čítaných krátkych správ, pretože 

redakcia spravodajstva nemala personálne kapacity, aby na podujatie 

vyslala svojho redaktora. V prípade kultúry a umenia sa však stáva, 

že príspevok je „prispôsobený“ spravodajstvu len svojím rozsahom, 

nie formou. Aj keď tento jav nie je pravidlom, je to jedno z úskalí 

„kumulovania“ autorskej práce v oblasti rozhlasovej výroby 

spravodajstva a publicistiky. Pozitívom je, že vo vysielaní okruhov 

Slovenského rozhlasu zostávajú relácie, ktoré majú svoju stálu 

štruktúru aj obsah – z publicistických relácií najmä Zrkadlenie na 

Rádiu Slovensko a Kultúrna revue na Rádiu Regina (špecifickým 

publicistickým reláciám venujúcim sa niektorým druhom umenia na 

Rádiu Devín sa v tejto úvahe z priestorových dôvodov venovať 

nebudeme). Relácia Zrkadlenie si prakticky od svojho začiatku 

udržiava vysoký štandard a je rešpektovaná aj v umeleckých kruhoch, 

a to aj vďaka dlhoročnej redaktorke Hane Beranovej. Isté, aj keď len 

marginálne dramaturgické rezervy by sme však mohli nájsť aj 
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v prípade oboch spomínaných relácií. Napríklad v relácii Zrkadlenie 

je z hľadiska psychológie poslucháča negatívom vysoký podiel slova 

v porovnaní s hudbou. V 120 minútovej relácii odznejú v prvej časti 

informačne koncentrované príspevky rozsahu 6–9 minút, sú oddelené 

krátkymi predelmi a počas rozprávania hosťa (približne tri štvrte 

hodinu v druhej časti) niekedy odznie hudba až na záver dialógu 

(približne 5 minút z rozsahu vysielanej hodiny). Od spustenia novej 

programovej štruktúry rozhlasu v roku 2007 je tento problém 

aktuálny aj v nedeľnej predpoludňajšej Kultúrnej revue na Regine, 

hoci relácia je oveľa dynamickejšia v porovnaní so Zrkadlením. 

Kultúrna revue za posledných päť rokov „trpela“ najmä pre 

programové zmeny a nestálosť vnútornej štruktúry relácie. Za 

posledné obdobie prešla hneď niekoľkými výraznými zmenami 

koncepcie, našťastie vždy zväčša smerom k lepšiemu. Pôvodný 

systém samostatných publicistických relácií o kultúre na okruhoch 

Reginy (teda dvaapolhodinové mapovanie kultúry v regiónoch 

vysielané samostatne z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc) 

nahradila jedna deväťdesiatminútová relácia, mapujúca všetky tri 

regióny (vysielaná vždy z jedného regionálneho rozhlasového štúdia). 

Kumulácia (ku ktorej prišlo iste nielen z programových, ale aj 

z personálnych príčin), ovplyvnená navyše skrátením vysielacieho 

času pre „vsunutie“ duplicitného vysielania prenosu bohoslužieb 

(vysielaných aj na Rádiu Slovensko) do predpoludnia na Regine, 

výrazne ovplyvnila dramaturgiu a rozsah odvysielaných príspevkov. 

Do úzadia sa dostal princíp regionálnosti a dôležité údaje 

z významných regionálnych podujatí počuť niekedy len v krátkom 

spravodajskom prehľade v úvode relácie. Riešením v prípade oboch 

relácií by bolo azda rozšírenie vysielacieho priestoru pre obe relácie 

a zvýraznenie propagácie takýchto programových typov 

v mimorozhlasovom priestore (kultúrne tlačené periodiká, sobotné 

vydania denníkov a pod).  

V súvislosti s rozhlasovým vysielaním treba spomenúť aj 

komerčný rozhlasový okruh Rádio-FM, prinášajúci síce výberovo, ale 
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predsa informácie o kultúrnych aktivitách v spravodajských blokoch. 

Okrem bežných spravodajských informácií v krátkych správach, 

ktoré sú preberané z agentúrneho spravodajstva, produkujú aj 

pôvodné relácie, mapujúce kultúrne dianie. V prúdovom vysielaní sa 

zväčša zameriava na menej náročného poslucháča. Z hľadiska 

kultúrnych aktivít sú zaujímavé večerné a nočné vysielacie časy, 

ktoré sa venujú rôznym formám sprostredkovania kultúrnych obsahov 

(napr. diskusie, relácie o alternatívnej hudbe s krátkymi 

jednoduchými publicistickými blokmi a pod.).  

Analýza vysielania komerčných rozhlasových staníc nepriniesla 

pozitívne výsledky. Kultúrne spravodajstvo a publicistika je skutočne 

len okrajovou záležitosťou, a aj keď sa témy komerčných staníc 

dotýkajú zväčša tínedžerskej kultúry a tém spojených s mladými 

ľuďmi, témy z oblasti popkultúry majú skôr reklamný a propagačný 

charakter ako informatívny v spravodajskom či publicistickom 

zmysle slova (napr. príspevky vysielané na Rádiu Hey, a Rádiu 

Viva). V ostatných je zväčša význam mapovania kultúrnych aktivít 

celkom irelevantný. 

Z hľadiska audiovizuálnych médií sa systematickejšie kultúrnemu 

spravodajstvu a publicistike venuje Slovenská televízia. No rozsah 

a spôsob mapovania kultúrneho diania je prinajmenšom diskutabilný. 

Spomínali sme problém komerčných rozhlasových staníc. V prípade 

televízií je situácia podobná. Komerčné televízne stanice nereflektujú 

na kultúrne dianie – až na výnimky, tie však majú z hľadiska 

mapovania kultúry okrajový charakter. Aj preto v spravodajských 

reláciách komerčných televízií nenachádzame príspevky primárne 

kultúrneho charakteru (TV Markíza, TV JOJ); ak aj odznejú, správy 

pripomínajú skôr platený inzertný príspevok ako promotion istej 

kultúrnej akcii (napr. filmovému festivalu, kde je televízia jedným 

z mediálnych partnerov). Druhým typom informácie je politický 

spravodajský príspevok v spojitosti s rezortom kultúry alebo 

príspevok dokumentárneho charakteru, ktorý je divácky atraktívny 

témou (napr. úmrtie známej hviezdy, popová hviezda v Bratislave, 
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zdravotný nález operného speváka a pod.). Komerčné televízie, no 

v poslednom období čoraz viac i Slovenská televízia, pracuje so 

spomínaným modelom „vytvárania vlastnej mediálnej kultúry“ 

a tento model využívajú aj ako tematickú oblasť pri spracúvaní 

príspevkov kultúrneho spravodajstva (napr. v spravodajskom 

príspevku na STV o Bratislavských hudobných slávnostiach sa 

hovorilo o ochorení umelcov, stihnutí medzinárodného spoja a až 

v druhom pláne o programe slávností). V porovnaní s vysielaním TV 

Markíza a TV JOJ má z rôznych pohľadov významnejšie miesto 

v oblasti sprostredkúvania kultúrneho diania spravodajská televízia 

TA3. V spravodajských blokoch prezentuje kultúrne spravodajstvo 

ako voľnočasovú aktivitu, vyššiemu umeniu (až na výnimky) sa 

venuje v menšom rozsahu. Medzi preferované témy patria komerčne 

zaujímavejšie okruhy (napríklad propagácia aktivít režiséra Dušana 

Rapoša, ktorý pripravuje divadelnú Fontánu pre Zuzanu). O tom, že 

priorita tohto typu spravodajstva je pre televíziu okrajovou 

záležitosťou, svedčí i počet vyrobených príspevkov kultúrneho 

spravodajstva. Väčšina zo spracovaných tém sú témy 

z medzinárodnej výmennej televíznej siete, ale sú prezentované ako 

textové správy na televíznom webe. Lepšia situácia je v oblasti 

kultúrnej publicistiky. Okrem divácky atraktívneho Showbiz-u 

(venujúceho sa šoubiznisu) je zaujímavá forma a spôsob spracovania 

publicistického rozhovoru v relácii Portrét. A práve v tomto prípade 

dostávajú priestor aj osobnosti z vyššieho a vysokého umenia (napr. 

Mário Radačovský, Ladislav Burlas, Milan Čorba, Pavol Zelenay 

a iní). 

Pripomíname, že najvýraznejšie sa kultúrnym aktivitám spomedzi 

televízií venuje Slovenská televízia, a to aj napriek rezervám, ktoré 

táto oblasť vo verejnoprávnom médiu má. Spomínali sme 

spravodajské a publicistické „pokrytie“ istej udalosti. Žiaľ, aj v tomto 

prípade možno konštatovať, že nefunguje koordinácia medzi 

spravodajstvom a publicistikou. Aj keď by mal divák po zhliadnutí 

spravodajského príspevku záujem dozvedieť sa o kultúrnom podujatí 
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viac, v širšom kontexte, pri súčasnej programovej koncepcii televízie 

často nevie, kedy si spomínaný program pozrieť. Je stále bežnou 

praxou, že niektoré (aj významné) kultúrne podujatia televízia 

jednoducho nepokrýva. Negatívom je aj neustála zmena vysielacích 

časov, programových typov a v neposlednom rade i názvov relácií, za 

ktorými sa skrýva kultúrna publicistika. Napriek tomu, že existuje 

množstvo informačných zdrojov (teletext, internet, tlač), mnohokrát 

sa nedá z nich zistiť, o aký druh relácie (nejeden raz je uvedený len 

názov, z ktorého primárne nevyplýva charakter relácie). Cítiť aj 

absenciu rôznych (samo)propagačných foriem televízie. Celý tento 

programový chaos ešte zvýrazňuje kombinovanie premiérovaných 

a reprízovaných relácií z oblasti kultúrneho diania, čo často vedie 

poslucháča do omylu. Na rozdiel od spravodajstva každé vedenie 

redakcie prichádza i s novou koncepciou kultúrnej publicistiky, čo sa 

asi najvýraznejšie odráža pohľad na modeli koncepcie tvorby 

takýchto relácií (napr. uprednostnenie národného/občianskeho 

modelu, kombinácia umení/špecializácia kultúrnych publicistík na 

druhy umení a i.). Pozitívom je, že si Slovenská televízia napriek 

spomínaným rezervám zachováva model kultúrneho spravodajstva 

v hlavnej spravodajskej relácii. Pozitívom je stabilný čas vysielania 

(v závere hlavného spravodajstva, niekedy aj v rámci večernej relácie 

Správy a komentáre), negatívom zostáva autorský potenciál. Kým 

v minulosti bol divák zvyknutý na redaktorov špecializovaných na 

tieto oblasti, v poslednom období sa akoby práve kultúra stávala 

školiacou témou pre začínajúcich redaktorov. Aj keď sme 

poukazovali na formálne nedostatky, pozitívom je, že sa téma do 

z kultúrneho diania dostane do relácie. Neraz práve vtedy, keď nie sú 

iné, aktuálnejšie témy z iných oblastí (napríklad vo víkendovom 

vydaní spravodajstva). V niektorých prípadoch býva téma zo 

spravodajstva publicisticky spracovaná v ďalších reláciách (väčšinou 

vysielaných s týždennou periodicitou). 

V prípade práce agentúr je relatívne vyrovnaná situácia. 

Verejnoprávna Tlačová agentúra Slovenskej republiky aj vďaka 
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silnému redaktorskému zázemiu v hlavom meste i v regiónoch 

pokrýva spoločensky významné kultúrne podujatia. Dokonca aj 

v prípade niektorých typicky regionálnych podujatí spravodajcovia 

pripravujú príspevky, ktoré z rôznych stránok vysvetľujú istú 

kultúrnu aktivitu, prinášajú sekundárne spracované témy 

v samostatných agentúrnych správach (napríklad aj profily tvorcov 

výstavy v galériách alebo jubileá umelcov). To už výrazne presahuje 

„spravodajský“ rámec zachytenia kultúrnej aktivity. Táto forma 

spravodajského pokrytia udalosti má okrem aktuálneho aspektu 

i dokumentárny, pretože neraz tvorí základ pre širšie publicistické 

spracovanie problematiky. V tom práve dokumentárna zložka tvorí 

istý fundament pre témy, ktoré súvisia s pôvodnou témou a dajú sa (v 

pravej chvíli) rôznym spôsobom aktualizovať (napr. pri úmrtí umelca, 

o ktorom vydala agentúra profil, pri aktuálnej výstave, pri jubileu 

a pod.). Dôležité sú tu presahy v línii centrum/región, ktoré využívajú 

ďalšie médiá (pri sondách, teda rôznych flešových prehľadoch aktivít 

v rôznych častiach Slovenska). Pozitívom je teda pokrytie 

informáciou. Negatívom je však primárna nedostupnosť agentúrnej 

správy pre konečného prijímateľa informácie. Agentúrna správa je 

vlastne „žurnalistickým tovarom“, ktorý je len ponukou pre 

uverejnenie v médiu. A tu nastáva problém. Aj keď je agentúra 

pripravená, nie je isté, či médium odoberá správy agentúry, či si 

správu vyberie a či ju zverejní vzhľadom na „priestor publikovania“. 

Aká je teda šanca, že sa napríklad o výstave v Nitrianskej galérii 

dozvie „bežný“ príjemca kultúry, ktorý kultúrne spravodajstvo vníma 

len ako jednu z informácií a zámerne ju nevyhľadáva? Keďže sme 

spomínali, že väčšina redakcií „funguje“ na báze vlastných 

redaktorov, informácia o výstave sa môže dostať v oklieštenej podobe 

do spomínaného výberu správ len ako noticka v kultúrnej rubrike 

novín. V najlepšom prípade uverejní periodikum celý príspevok, no 

tento jav je skôr výnimkou. Pozitívnym faktorom posledného obdobia 

je však zverejňovanie týchto informácií na webových stránkach 

periodík (napr. v denníkoch SME a Pravda). 



 77 

Ako ukázala jednoduchá reflexia aktuálnej situácie v oblasti 

kultúrneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky v rôznych typoch 

médií, situácia je – až na vysielanie okruhov Slovenského rozhlasu 

a prácu v oblasti agentúrneho spravodajstva – priam kritická. Pre 

komerčné médiá je reflexia kultúrneho diania nezaujímavá, a ak ju  aj 

nájdeme, tak len ako súčasť popkultúry alebo istej masovej kultúrnej 

aktivity. Negatívom sú neustále zmeny v štruktúre Slovenskej 

televízie, ktoré odrádzajú divákov od sledovania takýchto 

programových typov. Vedenie televízie však pri neustálych zmenách 

v tejto oblasti argumentuje ich nízkou sledovanosťou. V televízii by 

bolo najvhodnejšie vytvoriť stabilný čas (či periodicitu) pre kultúrnu 

publicistiku, uvedomiť si dôležitosť reflexie kultúrneho diania aj 

v spravodajských reláciách, utvoriť pevné miesto pre kultúru v ich 

štruktúre, a venovať dôslednú pozornosť odbornej i formálnej 

príprave takýchto príspevkov. V Slovenskom rozhlase by bolo 

potrebné zvýrazniť propagovanie relácií kultúrneho charakteru 

v mimorozhlasovom prostredí. Z hľadiska širšieho časového rozsahu 

by bolo azda najdôležitejšie uviesť model mediálnej výchovy 

a praktickej estetiky do štruktúry vzdelávacieho systému na 

Slovensku, čo je úloha Ministerstva školstva SR, a na úrovni 

Ministerstva kultúry SR doriešiť dlhotrvajúci problém financovania 

verejnoprávnych médií.  
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Sonda do výslovnosti hlásateľov Slovenského rozhlasu  

(Znelostná asimilácia) 

 

Ľubomír Rendár 

 

 

Hovorené slovo zaznieva v komunikácii človeka dennodenne, je 

prostriedkom dorozumievania a vyjadrovania sa. Ovplyvňuje 

myslenie, cítenie človeka. Bežný komunikant vníma najmä obsah 

reči, teda čo bolo povedané, a nie formu, teda to, ako bola informácia 

vyjadrená. Žiaľ, v súčasnosti je obľúbeným módnym trendom podať 

obsah informácie čo najpríťažlivejším a strhujúcim spôsobom, 

nehľadiac pritom na formálnu stránku komunikácie – a práve 

jazyková zložka v rozhlasových a televíznych staniciach najviac trpí, 

a to najmä v komerčných médiách. V nich sa až príliš často 

nerešpektujú zásady jazykovej kultúry a spisovného jazyka, hoci 

o povinnosti používať štátny jazyk v rozhlasovom a televíznom 

vysielaní na celom území Slovenskej republiky hovorí aj zákon 

o štátnom jazyku č. 270/1995 Z. z. (Porov. Považaj, 2000, s. 81 – 82.) 

V reči profesionálov slova, medzi ktorých možno zaradiť všetkých 

pracovníkov, ktorí vystupujú v rozličných reláciách a programoch 

rozhlasových alebo televíznych staníc, sa často vyskytuje množstvo 

ortoepických nedostatkov. Dotýka sa to aj hlásateľov a moderátorov 

Slovenského rozhlasu. Problematika výslovnosti v masmédiách je 

však veľmi široká. O problémoch v intonácii publikoval v novom 

miléniu niekoľko štúdií prof. Á. Kráľ (2002, s. 22 – 39, 2004, s. 47 – 

76, 2006, s. 94 – 112 a ďalšie), M. Olšiak (2003, 2005, s. 245 – 250 

a i.), J. Hladký (2005, s. 11 – 15) a ďalší. O intonácii vyšla aj 

samostatná monografia M. Bugárovej Intonácia a sémantika vety 

(2001). Keďže intonačné javy sú v slovenčine pomerne dobre 

spracované, v našej štúdii sa budeme zaoberať vybranými 

segmentálnymi vlastnosťami v reči hlásateľov Slovenského rozhlasu. 
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Nazdávame sa totiž, že práve hlásatelia Slovenského rozhlasu by mali 

patriť medzi špičkových profesionálov slova. 

 

Najväčšie ťažkosti vo výslovnosti rozhlasových hlásateľov 

z hľadiska segmentálnej roviny patrí problematika výslovnosti 

mäkkého ľ, a to nielen v pozíciách pred e, i, í, ia, ie, iu, výslovnosť 

dvojhlásky ô [ŭo], spoluhláskových skupín (najmä stn, stň, zdn, zdň, 

ždň...), zdvojených spoluhlások, dlhých samohlások a mnoho ďalších 

javov. Medzi veľmi frekventované ortoepické nedostatky hlásateľov 

patrí aj znelostná asimilácia a problémy, ktoré s ňou súvisia.  

 

V slovenčine sa vyskytuje asimilácia znelosti, pričom patrí medzi 

najstaršie asimilácie spoluhlások. Vyrovnávanie rozdielov v znelosti 

a neznelosti medzi susednými spoluhláskami na hranici morfém alebo 

slov resp. na konci slova začalo v slovenčine až po zániku 

a vokalizácii jerov, teda v priebehu 10. – 12. stor. (Pauliny, 1963, s. 

203), no nebolo to v plnom rozsahu. Znelostná asimilácie 

v slovenčine je teda veľmi starým javom. Pre jej systematiku je 

dôležitá tzv. legátová (viazaná, splývavá) výslovnosť. Splývavú  

výslovnosť možno vymedziť ako vyslovovanie slabík, slov alebo 

slovných spojení v súvislom, ucelenom zvukovom celku, ktorý je 

ohraničený logickou, fyziologickou, v umeleckých prejavoch 

estetickou (umeleckou) prestávkou. Na jej dôležitosť upozornil ešte 

pred prvým vydaním Pravidiel slovenskej výslovnosti (1984) napr. J. 

Ružička (1976, s. 23), pričom zvýraznil, že „splývavou výslovnosťou 

sa podporuje zvučnosť spisovnej slovenčiny“. Bez uplatnenia 

splývavej výslovnosti sa môže narušiť plynulosť rečového prejavu – 

tak vznikajú ortoepické chyby ako tvrdý hlasový začiatok, ráz a iné 

chyby v znelostnej asimilácii. 

 

V súčasnej spisovnej slovenčine sú pravidlá znelostnej asimilácie 

ustálené – uskutočňuje sa na morfematickej hranici, a to na hranici a) 

slov, b) slovných základov v zložených slovách, c) predpony a koreňa 
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slova alebo základu slova, d) koreňa alebo základu slova 

a odvodzovacej (iba výnimočne aj ohýbacej) prípony (Kráľ, 2005, s. 

54). Z našich doterajších výskumov vyplýva, že znelostná asimilácia 

sa v bežnej reči najčastejšie uskutočňuje na hranici dvoch slov 

(takmer 70 %), pričom 4-krát viac chýb sa realizuje v asimilácii 

neznelej spoluhlásky na znelú [hrax zvädol, dášť a_búrki nam. 

hraγ_zvädol, dážď_a_búrki]. Preto sme sa v tejto práci sústredili 

najmä na najproblematickejšie miesto znelostnej asimilácie - na 

asimiláciu neznelej spoluhlásky na znelú.  

Pri neuplatnení znelostnej asimilácie sa splývavá výslovnosť môže 

realizovať, ale zákonite tak vznikne tzv. písmenková výslovnosť – 

chyba v realizácii spodobovania. Nesprávna výslovnosť spočíva 

v tom, že výslovnosť sa realizuje podľa pravopisu, napr. [sme, 

vpredu, predpoklat, nadšení/natšení, s otcom, cexmaĭster] namiesto 

[zme, fpredu, pretpoklat, na>čení, z_o>com, ceγmaĭster] alebo aj 

v iných prípadoch: [loť otplávala, pret andrejom, drux dinosaŭra, prax 

dverí] namiesto [loď_otplávala, pred_andrejom, druγ_dinosaŭra, 

praγ_dverí] a podobne. 

 

Pri chybách v znelostnej asimilácii sa pomerne často vyskytujú 

zvláštne hlasové začiatky. Hlasový začiatok v slovenčine 

bezprostredne súvisí so splývavou výslovnosťou a znelostnou 

asimiláciou. Pri porušení pravidiel splývavej výslovnosti vznikajú 

chyby v znelostnej asimilácii a frekvencia zvláštnych hlasových 

začiatkov sa zvyšuje. Dôsledkom toho je prejav hovoriaceho menej 

plynulý, nesúvislý. Plynulosť prejavu však môže narušiť napr. aj 

nesprávne použitie dôrazu – na neprízvučných slabikách: po 

predložke, ktorá mala byť prízvučná na okne, pod oblakmi, pri Ilave a 

pod. J. Findra (1977, s. 145) poznamenáva, že „jednotlivé vety 

redaktori často intonačne nenáležite členia, ignorujúc pritom zásady 

splývavej výslovnosti. ... Mechanicky kladenou pauzou sa tak rozbíja 

predložková väzba, napr. Sme pret | ukončením...“ V podobných 
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prípadoch sa pred artikuláciou samohlásky objavuje ráz alebo sa 

samohláska vyslovuje s tvrdým nasadením hlasu. 

 

Mäkký, plynulý začiatok artikulácie sa v slovenčine pokladá za 

základný, prvoradý. Samohlásky na začiatku slova sa vyslovujú 

s mäkkým (hladkým) začiatkom rozkmitu hlasiviek 

a v samohláskových skupinách na hranici samohlások sa kmitanie 

hlasiviek neprerušuje. Uvedený spôsob artikulácie môžeme 

pozorovať na obrázku č. 1. Hovoriaci mal v prípade, ktorý 

demonštrujeme na obrázku, sťaženú výslovnosť tesným susedstvom 

troch samohlások v spojení: kanada a africky. Podobné hiátové 

pozície robia vo výslovnosti hlásateľov a moderátorov problémy 

najčastejšie – druhú samohlásku vyslovujú často s tvrdým nasadením 

hlasu alebo s rázom. Podobná situácia nastáva vtedy, ak po koncovej 

hláske slova nasleduje samohláska, napr. v spojeniach mama a otec, 

viac ako, pokles úspor, pomoc a poradenstvo atď.  

 

 
Obr. č. 1: Splývavá výslovnosť s mäkkým hlasovým začiatkom 

v hláskovom rade [kanada_a_africki] je vyznačená negatívne.  

 

Tvrdý hlasový začiatok vyskytuje sa na začiatku vety, ale aj na 

prvom segmente slova – ako súčasť artikulácie samohlásky, ojedinele 

vnútri slova na začiatku prvého segmentu morfémy [za
?
i
?
ákať]. Podľa 

platnej kodifikácie je prítomnosť tvrdého hlasového začiatku náležitá 
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len v citovo zafarbených výpovediach, v citoslovciach, vo zvolaniach 

a zvukomalebných slovách. Z akustického hľadiska sa tvrdý hlasový 

začiatok prejavuje silnejšou amplitúdou prvého (niekedy aj druhého 

a tretieho) hlasivkového kmitu oproti plynulému rozkmitu amplitúdy 

(hlasiviek) na začiatku artikulácie segmentu pri náležitej výslovnosti. 

Z hľadiska artikulácie však záver (rozrazenie hlasiviek) nie je taký 

výrazne silný ako pri artikulácii rázu a „pri otvorení hlasiviek 

nevzniká výbuchový šum“ (Kráľ, 2005, s. 45). 

 

 
Obr. č. 2: Tvrdý hlasový začiatok (vyznačený negatívne) je naznačený 

vo výreze [a_u] z hláskového radu [a_uprednostňujú]. 

 

Ďalším defektom vo výslovnosti samohlásky pri neuplatnení pravidiel 

znelostnej asimilácie je ráz. V slovenčine sa často vyskytuje na 

hraniciach slov pred samohláskou, pred ktorou je pauza (často 

nelogická), ale aj na začiatku vety a ako náležitý segment na 

rovnakých miestach ako tvrdý hlasový začiatok. V nenáležitých 

pozíciách sa ráz vyslovuje v dôsledku neuplatnenia splývavej 

výslovnosti. Vnútri slova sa v slovenčine ráz ani tvrdý hlasový 

začiatok nevyskytujú.  
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Obr. č. 3: Ráz – v hláskovom rade [celi 

?
irak] vyznačený negatívne. 

 

V slovenskej jazykovede sa tvrdý hlasový začiatok a ráz často 

pokladajú za synonymné výrazy, ale nie je to tak. Rozdiel medzi nimi 

možno vysvetliť najjednoduchšie takto: ráz je relatívne samostatnou 

hláskou (ktorá však nemá fonologickú platnosť). Oproti tomu tvrdý 

hlasový začiatok je súčasťou artikulácie samohlásky, teda nefunguje 

ako samostatná hláska. Z akustického hľadiska sa tvrdý hlasový 

začiatok prejavuje silnejšou amplitúdou prvého (niekedy aj druhého 

a tretieho) hlasivkového kmitu oproti plynulému rozkmitu amplitúdy 

(hlasiviek) na začiatku artikulácie segmentu pri náležitej výslovnosti. 

Z hľadiska artikulácie však záver (rozrazenie hlasiviek) nie je taký 

výrazne silný ako pri artikulácii rázu a „pri otvorení hlasiviek 

nevzniká výbuchový šum“ (Kráľ, 2005, s. 45). 

 

Dyšný hlasový začiatok alebo hlasový začiatok s prídychom je 

najmenej frekventovaným typom hlasového začiatku. Z akustického 

hľadiska hlasový začiatok s prídychom vzniká, ak výdychový prúd 

plynie aj ďalej po doznení hlasových záchvevov, môže dakedy 
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vytvoriť hlasnú hrtanovú spoluhlásku h. V prieskume reči 

moderátorov a hlásateľov spravodajských relácií sme zachytili len 

dva prípady artikulácie hlasového začiatku s prídychom. Obidva 

prípady sú podobné, pričom nepochádzajú od rovnakého autora. 

Uvedený typ hlasového začiatku sa teda vyskytuje len okrajovo. 

 

 

 
Obr. č. 4: Hlasový začiatok s prídychom v hláskovom rade [alena]. 

Negatívne je vyznačený prídych pred samohláskou a, ktorý sa 

vyznačuje šumom pred samohláskou. 

 

Medzi zvláštnosti a chyby v znelostnej asimilácii patrí výslovnosť 

samohlásky vo forme hrtanového tónu. Je charakteristický 

predlžovaním fonácie bez artikulácie. Namiesto samohlásky alebo 

časti samohlásky sa artikuluje chrapľavý zvuk, ktorý sa podobá na 

spoluhlásku h alebo neznelé x. Samohláska je tak deformovaná a je 

narušená jej kompaktnosť – na oscilograme možno uvedený jav 

identifikovať podľa asymetrickej (roztrhanej) amplitúdy samohlásky 

(porov. obr. č. 5). Oproti tomu si možno porovnať kompaktnosť 

amplitúdy samohlások a na obr. č. 1. Hrtanový tón sa často vyskytuje 

aj vnútri slova, ale aj ako tzv. výplnkový zvuk.  
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Obr. č. 5: Zvláštna (chrapľavá, roztrhaná) artikulácia samohlásky 

v hláskovom rade [(víxo)dneĭ_eŭró(pi)]. 

 

 

Záver 

Mediálna komunikácia sa v súčasnosti šíri najmä z rozhlasu 

a televízie, každodenne počúvame reč, ktorá chtiac-nechtiac 

ovplyvňuje jazykové vedomie, a to najmä detí a mládeže. Práve 

uvedená skupina používateľov jazyka je najnáchylnejšia prispôsobiť 

sa novým módnym trendom, aj takým, ktoré sa objavujú v jazyku. 

Najčastejšie sú to novoutvorené alebo prevzaté slová, nové tvary slov 

a syntaktické väzby, ako aj prvky výslovnosti, ktoré nie sú 

v slovenčine systémové. Podľa najnovších výskumov počúvanie tvorí 

50 % času, rozprávanie 25 %, čítanie 15 % a písanie 10 % všetkých 

komunikačných zručností (Palenčárová, 2003, s. 469). Znamená to, 

že počúvanie využívame v komunikácii najväčšmi. Treba upozorniť, 

že počúvaním percipujeme nielen obsahovú, ale aj formálnu zložku 

reči, na ktorú sa v súčasnosti kladie neporovnateľne menší zreteľ než 

na obsah informácie. Rečovým vzorom sa tak dnes často, najmä pre 

žiakov základných škôl, stáva populárny človek – herec, spevák, 

moderátor atď., ktorý má „obohatenú“ slovnú zásobu  o české alebo 

anglické slová, čomu neraz prispôsobuje aj prízvuk. Uvedené fakty 

potvrdzujú aj výskumy M. Olšiaka (2006, 257 – 262), v zahraničí 
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napr. J. Svobodovej (1998, s. 75 – 80). V zhode s M. Olšiakom 

(2006, s. 261) možno zhodnotiť, že „práca ľudí pôsobiacich pred 

mikrofónmi a televíznymi kamerami má vplyv na jazykové cítenie 

a komunikáciu poslucháčov“. Naša štúdia potvrdzuje, že reč 

hlásateľov slovenského rozhlasu z hľadiska segmentálnych vlastností, 

ktoré bezprostredne súvisia so znelostnou asimiláciou, nie je 

v poriadku. Uvedený stav je však oproti komerčným rozhlasovým 

staniciam akceptovateľnejší, čo by mohlo byť pre pracovníkov 

Slovenského rozhlasu podnetom na šírenie kultivovanej slovenčiny. 

 

 

Literatúra 

BUGÁROVÁ, M.: Intonácia a sémantika vety. Nitra : Filozofická 

fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 2001. 134 s. 

HLADKÝ, J.: Jazyková (ne)kultúra vo vysielaní súkromných 

rozhlasových staníc. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis 

Tyrnaviensis – zborník Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, 

Séria A – Philologica. Red. Peter Čerňanský. Trnava : Pedagogická 

fakulta TU, 2005, s. 11 – 15. 

http://pdfweb.truni.sk/down/ACTAFP/2005/2005a.pdf (2007-11-11) 

KRÁĽ, Á.: O jazykovej kultúre v prednese a rozhlase. In: Otázky 

jazykovej kultúry. Jazyková kultúra a jazyková ekológia. Nitra, 

Univerzita Konštantína Filozofa 2004, s. 47 – 76. 

KRÁĽ, Á: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický 

slovník. Martin, Matica slovenská 2005. 423 s. 

KRÁĽ, Á.: Z problematiky ortoepie, prednesu a interpretácie 

v Slovenskom rozhlase. In: Ortoepia, prednes a interpretácia 

v Slovenskom rozhlase. Zborník z 2. jazykovej konferencie 

Slovenského rozhlasu. Bratislava, 2002, s. 22 – 39, brož. 

KRÁĽ, Á.: Z problematiky suprasegmentálnych javov. In: Jazyk 

a štýl súčasnej slovenskej publicistiky. Nitra, FF UKF 2006, s. 94 – 

112. 

http://pdfweb.truni.sk/down/ACTAFP/2005/2005a.pdf


 89 

OLŠIAK, M.: Intonačný systém v rozhlasovej a televíznej reči. In: 

Lingvistické konfrontácie. Lingvistický odborný seminár. Nitra : 

UKF, 2003. 

OLŠIAK, M.: Variabilita suprasegmentálnych javov. In: Varia XII – 

zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : 

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 245 – 250. 

ISBN 80-89037-04-6 

OLŠIAK, M.: Výslovnostné vzory mládeže. In: Tzv. základní výzkum 

v lingvistice – desideratum, nebo realis? Sborník příspěvků 5. 

mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na 

Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 17. – 19. května 

2004. Olomouc : FF UP, 2006, s. 257 – 262. 

PALENČÁROVÁ, J.: Stratégie podporujúce aktívne počúvanie vo 

vyučovaní komunikačno-slohovej výchovy na 1. stupni ZŠ. In: 

Príprava učiteľov – elementaristov v novom tisícročí. Red. M. Portik. 

Prešov : Pedagogická fakulta, 2003, s. 469 – 474. ISBN 80-8068-146-

5 

POVAŽAJ, M.: O jazykovej kultúre v elektronických médiách. In: 

Kultúra slova, 2000, roč. 34, č. 2, s. 81 – 85. 

RUŽIČKA, J.: Hlavné otázky jazykovej kultúry. In: Kapitoly 

o slovenčine. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 

1976, s. 21 – 27. 

SVOBODOVÁ, J. – FRYDRYCHOVÁ, M. – HÖFLEROVÁ, E.: 

Mluvená čeština ve veřejných projevech z pohledu žáků a studentů. 

In: Pedagogické vědy 5, 1998. Sborník prací Pedagogické fakulty 

Ostravské univerzity. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské 

univerzity, s. 75 – 80. 

 

autor: 

PhDr. Ľubomír Rendár, KSJaL TU v Trnave 

člen Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Slovenskej akadémii 

vied, člen Jazykového odboru Matice slovenskej, tajomník pobočky 

Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Trnave 



 90 

odborná profilácia: zvuková rovina jazykového systému, fonetika 

a fonológia, jazyková kultúra  

kontakt: lrendar@truni.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lrendar@truni.sk
mailto:lrendar@truni.sk


 91 

Správa – rovina príbehu a mýtu 

 

Vlasta Hochelová 

 

 

Spravodajstvo je považované za žurnalistickú platformu, ktorá 

prináša vecné informácie zo všetkých oblastí spoločenského 

a politického života. Oplýva takými atribútmi, ako je napr.  

aktuálnosť a relevancia prinášaných faktov pre recipientov. Lenže 

správy majú aj iný rozmer – naratívnosť, príbehovosť a mytologický 

charakter.  

Spravodajské príbehy novinári zostavujú akoby podľa šablóny. 

Majú teda ustálenú kompozičnú formu, ktorá napriek vecnosti 

a faktickosti často podlieha podobným pravidlám, aké sa využívajú 

pri fiktívnych príbehoch, ale sú tu i kompozičné rozdiely. Mnohé 

správy „rozprávajú“ rôzne historky, využívajúc rozprávačské 

postupy, ktoré sú typické pre legendy, vtipy, rozprávky, balady, 

piesne, ságy, epické literárne útvary atď.  

Obraz spoločenskej reality, ktorý prináša 

spravodajstvo, podlieha typickej novinárskej  konštrukcii, vystavanej 

podľa osobitých vnútorných pravidiel žurnalistiky. Takže ho vlastne 

nemožno pokladať za celkom reálny. Slavoj Haškovec v práci 

Základy teorie agenturního spravodajství (1983) definuje správu ako 

„informáciu o udalosti alebo jave, ktorý sa stal alebo nestal, stane 

alebo nestane, odpovedá na základné otázky, kto, čo, kedy, kde, 

rozšírená správa na ako a prečo. Správa zachováva vecnosť, presnosť, 

úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a citovú neutrálnosť“ (Haškovec, s. 

81). Toľko definícia z novinovednej teórie. Autor citátu trefne zahŕňa 

do charakteristiky aj možnú fiktívnosť spravodajských príbehov.  

Ďalšou, veľmi príznačnou črtou spravodajstva je selektívnosť, 

ktorá spočíva na subjektívnosti vnímania udalostí a faktov autora 

správy, na jeho hodnotovej orientácii a na rešpektovaných 

hodnotových a kultúrnych vzorcoch danej kultúry. Každá kultúra má 
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svoje charakteristické príbehy a mýty. Spravodajské príbehy patria do 

daného kultúrneho rámca – mnohé tradičné mýty a príbehy preberajú 

ako motívy a dávajú im aktuálnu, súčasnú aj autorskú podobu.  

 

Vyrozprávané príbehy v spravodajstve  

„Prostredníctvom príbehu sa autor dorozumieva so svojím 

čitateľom a čitateľ so svojím autorom. Príbeh je semiotická 

skutočnosť, ktorú dorozumievajúce sa subjekty preberajú a čiastočne 

tvoria a ktorá ich – pri dobrej vôli (schopnosti solidarity) – spája, 

a v opačnom prípade oddeľuje. Na druhej strane príbeh si zrejme 

nehľadá iba čitateľa, ale taktiež autora. Avšak príbeh nemusí mať dej 

(fabulu), môže sa obmedzovať na pocit, postoj alebo názor. Príbeh 

stelesňuje základné, nosné piliere sveta zo slov. Svety zo slov 

vytvárajú, predstavujú a prostredníctvom textu tiež konzervujú 

príbeh. Príbeh je hlavným hrdinom aj vinníkom literárnej (aj 

akejkoľvek inej) komunikácie, ktorej námetom, ale aj (neraz 

skrývaným) cieľom sa stáva dorozumenie“ (Pavelka,1998, s. 128).   

Narativizácia správ sa prispôsobuje novinárskej kompozičnej 

logike; najčastejšie ide o kompozíciu obrátenej pyramídy, ktorá 

nepodporuje odvíjanie príbehu v chronologickej línii, ale stavia na 

dôležitosti a atraktívnosti určitého faktu (pointy) 

sprostredkovávaného príbehu. Autor postupuje teda v smere od 

zápletky cez jadro príbehu až po doplňujúce informácie, ktoré 

dotvárajú kontext správy. Konštrukcia obrátenej pyramídy sa líši od 

kompozičných postupov, ktoré sa uplatňujú pri fiktívnych žánroch, 

od tradičných foriem rozprávania príbehov. Fiktívne žánre, ako sú 

napr. anekdoty, prinášajú pointu až v závere, rozuzlenie príbehu 

prichádza na koniec, čím udržiavajú príjemcov (čitateľov, 

poslucháčov, divákov) v istom očakávaní a napätí. Takto postupujú aj 

bežní ľudia, ktorí rozprávajú príbehy zo svojho života. Posúvajú sa po 

časovej osi príbehu, až napokon dospievajú k jeho vyvrcholeniu 

a záveru. Kompozičný postup obrátenej pyramídy zohľadňuje dve 

veci – jednak pohodlnosť príjemcu, ktorý sa takto dozvedá 
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o najpodstatnejšom fakte z príbehu hneď v úvode, a teda nemusí 

ďalej čítať celý text, a jednak organizáciu redakčnej práce z hľadiska 

rýchleho technického spracovávania materiálov.  

Príbeh sa dá vďaka takejto kompozícii krátiť od konca,  možno ho 

„strihať odspodu“ bez vážnych rizík straty kontinuity rozprávania 

a kohézie textu. Postup má však aj nevýhody: Nemotivuje 

k aktívnejšiemu postoju recipienta, k pozornému vnímaniu, vedie ho 

skôr k povrchnosti a „vychováva“ k netrpezlivosti pri stretnutiach 

s inými, tradičnejšími kompozičnými postupmi (napr. 

chronologickým). 

„Štruktúru spravodajského príbehu možno rozložiť do niekoľkých 

častí. Allan Bell rozlišuje (podobne ako u iných príbehov) šesť 

základných prvkov: abstrakt, orientáciu, evaluáciu, akciu, rozuzlenie 

a kodu“ (Trampota, s. 63). V stručnosti si vysvetlime, čo znamenajú 

tieto prvky. Trampota vo svojej knihe Zpravodajství podotýka, že 

abstrakt závisí od technickej povahy média. Podstatou abstraktu vo 

všeobecnosti je priniesť čitateľovi (divákovi, poslucháčovi) hlavné 

informácie o príbehu. V tlači má abstrakt podobu perexu a titulku. 

„Titulok je v zásade abstraktom abstraktu“ (Trampota, s. 63). 

Orientácia objasňuje, kde a kedy sa udalosť stala a kto za ňou stojí. 

Evaluácia sa týka významu príbehu. Ide o dô-vod, prečo nám niekto 

vôbec určitý príbeh predostiera. Akcia je zachytenie vývoja udalosti, 

obvykle však nie v chronologickej postupnosti – ako kompozičná 

metóda nie je v novinárstve preferovaná. „...dôsledok často 

predchádza príčine a časová sekvencia je prevrátená. Častým 

princípom spravodajských príbehov je, že priorita nie je daná procesu 

či akcii, ale výsledku“ (Trampota, s. 65, cit. Bell, 1991, s. 153). 

Rozuzlenie v novinárskych spravodajských príbehoch prichádza skôr 

v úvode príspevku ako na jeho konci. Výnimkou sú športové 

reportáže. Koda (coda) čiže signál  konca príbehu nemusí byť 

v správe obsiahnutý, ale často sa využíva v grafickej podobe či 

v grafickom usporiadaní spravodajskej stránky. Pri inom type média 
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vyplýva zo štruktúry rozhlasovej či televíznej spravodajskej relácie, 

ktorú uzatvára moderátor aj znelka.  

 

Slovo a príbeh 

Príbehy, či už novinárske, literárne, pradávne, rozprávkové alebo 

tie, čo „dala ulica“, sú „svetom zo slov“. Jiří Pavelka v knihe 

Předpoklady literárního dorozumívání (1998) píše: „Spleť významov, 

z ktorých sa utvárala ľudská kultúra, sa už asi nepodarí rozpliesť, 

aj keď dorozumievajúce sa subjekty sa o nič iné nesnažia. Podstatná 

je ešte ďalšia skutočnosť, mnohokrát zdôrazňovaná: slovo dokáže 

využiť a naplniť príležitosti, ktoré sa všetkým jednotlivým znakom, 

vznikajúcim v dorozumievacích procesoch, ponúkajú. Najväčšou 

príležitosťou slova je však príbeh“ (Pavelka, s. 122). Týmto 

konštatovaním autor poukazuje na slovo, ktoré utvára a otvára príbeh, 

a na to, že príbeh vzniká a rozrastá sa v komunikačnom procese 

a existuje v individuálnych duchovných svetoch.  

Na inom mieste a na pozadí reálneho, avšak poetického príbehu 

(o básnikovi O. Mikuláškovi) J. Pavelka uvažuje o poslaní príbehov: 

„Príbehy (...) nie sú existenčne závislé na predmetnom svete. Týmto 

svetom sú iba obmedzované čo do spôsobov prezentácie, a to hlavne 

za predpokladu, že sú umiestnené do kulís predmetného sveta. 

Obmedzované sú predmetným svetom autora, rozprávača, hrdinu či 

prominentných čitateľov, alebo – presnejšie – sú obmedzované 

predstavami, ktoré dorozumievajúce sa subjekty spájajú s týmto 

svetom a ktoré označujú za „pravdu“, „poznanie“ či za (jediný) 

adekvátny obraz sveta. Poslaním príbehu však nie je presadiť 

príslušné poňatie pravdy a poznania, ale skutočnosť, že do príbehu 

môže každý jednotlivý poslucháč /čitateľ vstúpiť sám a že ho môže 

barličkami svojho duchovného sveta vyriešiť po svojom, tzn. 

dokončiť. Čitateľ nemôže nebyť spoluautorom príbehov, ktoré 

počúva, ak im chce porozumieť a pokiaľ im rozumie“ (Pavelka, s. 

125).   
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Hoci autor týchto slov hovorí o „literárnom dorozumievaní“, 

dovolíme si tieto myšlienky aplikovať na oblasť novinárskych 

spravodajských príbehov. Mnohé z nich nesledujú presadzovanie 

pravdy a poznania – hoci by sa to mohlo na prvý pohľad zdať, keďže 

sa opierajú o fakty –, ale rovnako ako literárne príbehy počítajú so 

schopnosťou prijímateľov  (čitateľov) rozumieť im a „dokončiť“ si 

ich. „Rozuzlenie je v spravodajstve málokedy prezentované jasnou 

formou“ (Trampota, s. 65).  

Spravodajstvo je postavené na faktoch, a tak odborníci hovoria 

o začlenení spravodajstva k faktickým žánrom. Poviedkové príbehy, 

mýty, rozprávky, ságy a pod. patria k fiktívnym žánrom. Rozdiel 

medzi nimi však nie je až taký veľký. Jedným z dôvodov zbližovania 

je seriálovosť (televízne seriály). V spravodajstve, osobitne 

televíznom, sa tiež stretávame so seriálovosťou – opakujú sa aktéri, 

na pokračovanie sa rozvíjajú deje udalostí. Kontinuálne spravodajstvo 

prináša nové ďalšie dejové posuny spojené s novými situáciami, ktoré 

sú vsadené do tých starších. Nemení sa rozprávačská schéma, ale 

pribúdajú noví aktéri, pričom hlavné postavy zotrvávajú. Príjemca je 

navyknutý na tento spôsob prezentácie udalostí do takej miery, že 

predvída vývoj deja, čo ho uspokojuje, pretože „znovu a znovu 

nachádzame to, čo sme očakávali“ (Eco, s. 96). Inou vlastnosťou, 

ktorou sa správy podobajú na fiktívne žánre, je intertextové 

odkazovanie. Správy nadväzujú na iné správy, ktoré už vyšli 

s podobnou témou v tom istom médiu alebo aj inom, a nadväzujú 

pritom takým spôsobom, že už nevypovedajú to, čo už vieme na 

základe svojich predošlých skúseností a znalostí. „Súčasťou 

intertextuality správ sú taktiež presupozície. Presupozície zakotvujú 

nové do starého, neznáme do známeho. Pokiaľ je niečo nevypovedané 

ako jasný predpoklad, pokiaľ sa niečo presuponuje, potom z toho 

jasne vyplýva, že jestvujú ďalšie texty mimo textu vlastných správ“ 

(Trampota, s. 67, cit. Fairclough, 1995, s. 106). Ďalšou podobnosťou 

medzi spravodajskými a fiktívnymi príbehmi je využívanie metafor a 

metonýmií, ktoré estetizujú správy. „Voľba výrazových prostriedkov 
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fakticky komentuje predpokladaný dej tým, že rozohráva registre 

významových asociácií daných konotovanými významami slova či 

obrazu použitého pre prenesené pomenovanie“ (Trampota, s. 68). Na 

ilustráciu bežného využívania uvádzame dva príklady, ktoré sa 

vyskytli v titulkoch denníka Sme (10. 11. 2007, s. 12): 

Praha sa bojí potýčok s radikálmi, Izraelské peklo sa volá Beitar  

(metonymia, metafora). 

 S typom takýchto prostriedkov sa môžeme stretnúť v 

spravodajstve všetkých médií. Čitateľ prijíma úplne prirodzene 

zástupnosť časti (Praha) za celok (postoj Českej republiky resp. jej 

vlády k politike USA). Rovnako metaforu „izraelské peklo“ čitateľ 

prijíma v ďalšom kontexte ako hyperbolické vyjadrenie, nie ako 

teologickú dišputu. V tejto správe išlo o tvrdé jadro fanúšikov klubu 

Beitar Jeruzalem, pre ktoré je typický nacionalizmus a na štadióne 

vraj vytvárajú „peklo“.         

  

Mýtus v správe 

„Základnou funkciou mýtu je sprostredkovať sociálne záväzný 

výklad sveta vo vnútri danej kultúry, vytvoriť v nej model správania 

pre rôzne oblasti ľudskej aktivity (práca, výživa, sex, poznanie, vojna 

atď.), a tak zaručiť stabilitu kultúry, ktorá mýty produkuje. Mýtus má 

aj značnú poznávaciu hodnotu, je zhrnutím (ale aj výberom) 

skúseností danej kultúry...“ (Slovník literární teorie, heslo Mýtus, s. 

243). Mýty nám prinášajú ideály, hodnoty a ideológiu kultúry, 

v ktorej sme začlenení, predstavujú archetypálne príbehy tejto 

kultúry.  Ich projekcia do spravodajstva masmédií je preto veľmi 

prirodzený jav. Z tohto hľadiska analyzovali spravodajstvo viacerí 

odborníci, napríklad Ronald Barthes (Mytologie, 2004). Odhaľovanie 

hodnotových a myšlienkových postupov a vrstiev textu správ je 

odkrývaním archetypálnych príbehov čiže mýtov. Správy rovnako 

ako mýty prinášajú a opakujú príbehy, ktoré sú nositeľmi posolstiev – 

morálne apelujú, varujú, nabádajú k spravodlivosti. 
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„Pokus odhaliť, ktoré opakujúce sa naratívne formy využíva 

televízne spravodajstvo, priviedol amerického mediológa Roberta 

Smitha k aplikácii vybraných Jungových archetypov kolektívneho 

podvedomia na televízne správy. Smith rozdelil televízne 

spravodajské príbehy na príbehy o rozhodnutí, príbehy o utrpení, 

o dolapení darebáka, o podvodníkoch, o múdrosti, príbehy o záchrane 

a úniku, o prírode, o materstve a ďalšie“ (Trampota, s. 70, cit. podľa 

Mythic Elements in Television News, 1979, s. 328). Ďalší odborník 

James Lule (Daily News, Eternal Stories, New York, 2001, s. 22) 

ponúka inú typológiu mýtických príbehov: obeť, obetný baránok, 

hrdina, dobrá matka, podvodník, iný svet, potopa.   

Už spomínané členenie spravodajských príbehov (R. Smith alebo 

J. Lule) sa objavuje vo forme naratívnych mytologických typov aj 

v slovenskom spravodajstve – v správach sa stretávame s príbehmi 

o rozhodnutiach, o utrpení, chytení zločincov, o akciách 

podvodníkov, o múdrosti autorít, o záchrancoch aj zachránených, 

o utečencoch a ich únikoch, o prírode, potopách, materstve, obetiach 

aj obetovaných, hrdinoch aj darebákoch, dobrých aj krkavčích 

matkách a i. Podoba týchto správ resp. príbehov o udalostiach sa riadi 

menej povahou udalosti a viac jej kultúrnou hodnotou, ktorú 

predstavuje predovšetkým kultúrou podmienený samotný príbeh a 

mýtus.   

Okrem týchto motívov – mýtov sa možno stretnúť aj v novinárskej 

komunikácii (nielen v literárnej) s autorskými mýtmi. „Autori sú 

tvorcami svojich vlastných mýtov (príbehov)“ (Pavelka, 1998, s. 

125). Avšak v spravodajstve sa s touto rovinou stretávame menej 

explicitne ako v iných komunikáciách, lebo tu je autorstvo potlačené 

viacerými prostriedkami – v kompozícii príbehu, vo výrazovom 

aparáte aj jazykových postupoch. Napriek tomu tam obvykle jestvuje 

aj táto rovina – autorská, mýtická.  

„Životopisy, literárne príbehy aj autorské mýty a image verejných 

osôb čerpajú výživné látky z predmetnej reality. Boli s ňou istý čas 

spojené pupočnou šnúrou, ale sú vyživované inými svetmi; 
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existenčne závislé sú na duchovných svetoch rozprávača 

a poslucháča. Preto si tiež príbehy môžu žiť svoj vlastný (...) 

nezávislý život“ (Pavelka, 1998, s. 126).  

Svoj vlastný, relatívne nezávislý život niekedy začínajú žiť aj 

mýty, ktoré vyprodukuje spravodajstvo (napr. prípad Hedvigy 

Malinovej).  
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Spravodajské hodnoty a ich vzťah k reflexii politiky 

a verejného života 

 

Norbert Vrabec 

 

 

Každý novinár venujúci sa spravodajským žánrom si čo najskôr po 

nástupe do redakcie musí osvojiť pomerne exaktnú štruktúru 

hodnotiacich indikátorov, ktoré určujú, do akej miery je udalosť či 

téma spravodajsky hodnotná. Boyd (2000) túto selektívnu štruktúru 

hodnôt uplatniteľnú pri novinárskom spracovaní širokej škály 

udalostí nazýva „intuitívny zmysel pre správy“. V zásade ide o súbor 

základných kategórií, ktorými sa riadi výber, triedenie a napokon i 

samotné spracovanie udalostí a tém, ktoré príslušná mediálna 

organizácia (redakcia) považuje za spravodajsky  relevantné a vhodné 

pre sprostredkovanie svojim čitateľom, divákom či poslucháčom. Je 

potrebné zdôrazniť, že tieto kategórie ovplyvňujúce výber 

a spracovanie spravodajských tém, sú väčšinou latentné a máloktoré 

médium otvorene deklaruje, že ich vo svojej praxi používa. 

Vzhľadom k tomu, že táto selektívna štruktúra spravodajských 

hodnôt nie je väčšinou otvorene pomenovaná, ani mnohí novinári si 

do dôsledkov neuvedomujú, že sa nimi každodenne riadia a bežne ich 

v redakčnej praxi používajú. Osvojenie si toho, čo logika mediálnych 

organizácií  považuje za spravodajsky hodnotné, si, samozrejme, 

vyžaduje istý čas a skúsenosti. Začínajúci novinár musí čo najskôr 

„naskočiť do vlaku“ a osvojiť si všetky výberové parametre a atribúty 

ovplyvňujúce fakt, či  príslušná spravodajská agenda bude alebo 

nebude zaradená do spravodajskej skladby príslušného médiá.  Musí 

tiež pochopiť a stotožniť sa s profesijnými, organizačnými  

a výrobnými postupmi, ktoré v redakcii prevládajú a podieľajú sa na 

finálnom tvare žurnalistických výstupov.  

Podľa McNaira je žurnalistika spoločenskou konštrukciou, ktorá 

„je výsledkom výrobného procesu sústredeného v redakcii a toto 
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pracovné prostredie definuje rutinné postupy a limity novinárovej 

práce. Novinár robí to, čo je potrebné robiť, aby vyrobil tovar v rámci 

obmedzení daných uzávierkou a konkurenčnými tlakmi“ (McNair, 

2004, s. 65). 

V nasledujúcom texte sa pokúsim objasniť kategórie, mechanizmy 

a faktory spolupôsobiace pri výbere správ zaraďovaných do 

skladby elektronických a printových médií, ako aj  ich vzťah 

k reflexii politiky a verejného života.  

 

Podľa Reifovej (2004, s. 107) existuje v spravodajských obsahoch 

celá rada konkrétnych techník, v dôsledku ktorých dochádza k vzniku 

mediálnych konštrukcií. Nejde pritom vôbec o to, že by novinári tieto 

techniky zámerne zneužívali alebo úmyselne chceli manipulovať so 

svojim publikom. Tieto konštrukcie sú skôr prirodzenou a už 

zautomatizovanou súčasťou nimi používaných profesijných postupov 

a techník, ako aj zažitých zvyklostí mediálnych organizácií 

a mediálneho prostredia, v ktorom pôsobia.  

Tento typ konštruovania reality v správach vzniká, resp. je 

ovplyvnený nasledujúcimi faktormi (Jirák, 2005):  

 výberom tém a udalostí, ktoré sa bude spravodajsky 

pokrývať, 

 rozhodovaním o tom, na čo sa správa zameria, 

 určovaním toho, ako bude správa publiku podaná. 

 

Všetky tri uvedené faktory majú priamy súvis s tzv. spravodajskými 

hodnotami („news values“). To, že existujú nejaké spoločné kategórie 

ovplyvňujúce mediálny záujem o istý typ udalostí, si po prvýkrát 

všimol americký politológ a novinár Walter Lippmann.   Vo svojom 

diele Public Opinion, ktoré vyšlo v roku 1922,  pomenoval  

nasledovné  hodnoty, ktorými sa médiá riadia pri výbere a spracovaní 

„spravodajsky hodnotných“ udalostí:  

 jednoznačnosť 

 prekvapivosť 
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 priestorová blízkosť 

 negativita (konflikt) 

 

Napriek tomu, že tieto kategórie pomenoval už pred 85 rokmi, na ich 

všeobecnej platnosti sa pramálo zmenilo a vo svojej redakčnej praxi 

ich printové i elektronické médiá uplatňujú doteraz. O rozšírenie 

zoznamu news values sa v roku 1965 postarali nórski výskumníci 

J.Galtung a M.Ruge, podľa ktorých spravodajsky hodnotná udalosť 

alebo téma by mali mať nasledovné parametre: 

vzťah k elitným osobám alebo národom (Elit people or Nation) 

odchýlka od normálu resp. nezvyčajnosť (Uniqueness) 

aktuálnosť (Recency) 

rozšírenie resp. životnosť (Currency) 

priebežnosť (Continuity) 

jednoduchosť (Simplicity) 

personifikácia (Personality) 

predvídateľnosť (Predictability) 

exkluzivita (Exclusivity) 

veľkosť pokrytia resp. informačný dopad ( Size) 

 

Neskôr bol tento zoznam rozšírený ďalšími autormi o mnohé iné 

kategórie hodnôt, ktoré však súvisia skôr so striktne profesijnými, 

technickými, organizačnými či logistickými faktormi a všeobecnými 

zvyklosťami ovplyvňujúcimi novinársku prácu.  Ako príklad možno 

uviesť kategóriu logistika (Schlesinger, 1987) či efekt odrazu, 

spravodajský ping-pong, stádový pud  (Vágner, 1997) a viaceré 

ďalšie. „Tu už správa nie je hodnotená svojim vzťahom ku skutoč-

nosti (čo sa stalo), ale svojím použitím v tzv.  intermediálnom dialógu 

(čo sa s tým dá robiť )“ (Vágner, 1997, s. 37). 

V nasledujúcom prehľade uvádzam stručnú charakteristiku 

jednotlivých kategórií spravodajských hodnôt, ktoré sú doteraz 

používané v každodennej spravodajskej praxi.  
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Jednoznačnosť 

Spravodajsky hodnotná je najmä udalosť, ktorú je možné 

jednoznačne popísať a ktorá umožňuje odpovedať na jednoznačne 

formulované otázky typu čo sa stalo, kedy, kde, ako, kto bol aktérom 

ap. Dôraz je tu kladený na samotnú udalosť, prípadne jej dôsledky 

a ich jednoznačný opis. Hlbšími príčinami danej udalosti sa 

spravodajstvo príliš nezaoberá. Toto konštatovanie je obzvlášť 

charakteristické pre televízne správy, kde v rámci 2 – 3 minútového 

šotu nie je vôbec priestor pre objasňovanie príčin prezentovanej 

udalosti. Podobné je to i v prípade bulvárnych periodík, ktoré tiež 

obľubujú jednoznačné a ľahko pochopiteľné témy a udalosti.  Väčší 

priestor „ísť do hĺbky“ majú mienkotvorné printové médiá, ktoré nie 

sú prísne kapacitne limitované a môžu sa témou zaoberať z viacerých 

uhlov pohľadu.  

 

Prekvapivosť 

Z hľadiska mediálnej logiky a predpokladaného záujmu publika je 

veľmi cenenou spravodajskou hodnotou prekvapivosť. Čím sú 

udalosti šokujúcejšie, nezvyčajnejšie a odchýlenejšie od normálu, tým 

väčšia je pravdepodobnosť, že nájdu miesto vo vysielacom čase či na 

stránkach periodík. Udalosti spĺňajúce predpoklad prekvapivosti majú 

najväčšiu šancu dostať sa na prvé stránky novín, do úvodného bloku 

televíznych či rozhlasových spravodajských príspevkov. V prípade 

mienkotvorných médií to platí  najmä vtedy, ak prekvapujúca agenda 

súvisí s dôležitou udalosťou v politike či verejnom živote. V prípade 

spravodajstva komerčných televízií či bulvárnych novín sú však 

v dôsledku preferovania prekvapivosti často prezentované skôr 

absolútne irelevantné udalosti, ktorých cieľom je skôr šokovať 

a „emocionálne vybičovať“ pozornosť percipienta.  

 

Priestorová blízkosť 

Médiá majú každodenne možnosť výberu zo stoviek najrôznejších 

domácich i zahraničných udalostí, ktoré by bolo možné spravodajsky 
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pokrývať. Sitom redakčného výberu však prejde iba veľmi  úzky 

výber udalostí. Súvisí to jednak s kapacitnými možnosťami 

príslušného média, ale aj s tým, či udalosť spĺňa parametre aspoň 

niektorých spravodajských hodnôt. Jednou z nich je práve kategória 

priestorovej blízkosti, ktorá považuje za spravodajsky hodnotnejšie 

tie udalosti, ktoré sa udiali z geografického hľadiska nie veľmi 

ďaleko. (Väčšiu šancu dostať sa na titulnú stranu má závažná udalosť, 

ktorá sa odohrala v susednej krajine, ako podobná udalosť na 

opačnom konci zemegule, hoci s väčším počtom obetí a škôd.)  

 

Negativita (konflikt) 

Negativita (konflikt) je určite jedna z najdôležitejších kritérií, ktorá 

priťahujú pozornosť médií. V mediálnej logike jednoznačne platí, že 

dobrá správa je zlá správa, pričom správy pozitívneho razenia sa do 

médií nedostanú vôbec, alebo len na veľmi malom priestore. 

Negatívne podfarbené správy o najrôznejších tragédiách, haváriách, 

nešťastiach plných krvi a utrpenia, násilných činoch, lúpežiach 

a podobných typoch kriminálnych udalostí vždy zapĺňali a čoraz viac 

zapĺňajú celý mediálny priestor. To isté platí i o konfliktoch, ktoré 

nemajú kriminálne pozadie, ale sú skôr z oblasti politiky a verejného 

života. Konflikt je tiež základnou hybnou silou seriózneho 

spravodajstva, ktoré sa ,prirodzene, snaží vyhľadávať spoločenské 

problémy, porušenia zákonov, etických princípov, demokratických 

pravidiel a podobne. Konflikt ako súčasť investigatívnej žurnalistiky 

je preto prirodzeným a veľmi výživným  krmivom „strážneho psa 

demokracie“.  

 

Vzťah k elitným osobám a národom 

Dôležitou spravodajskou hodnotou je tiež zastúpenie osôb, ktoré 

sú v spoločnosti známe, privilegované či populárne. Udalosť týkajúca 

sa verejne známej osoby je priam predurčená pre spravodajské 

pokrytie, najmä ak je spojená s inými spravodajskými hodnotami 

(najmä konfliktom, negativitou a prekvapivosťou). K elitným osobám 
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patria predovšetkým politici, predstavitelia výkonnej moci, ale aj 

verejne známi ľudia z oblasti športu, kultúry, showbiznisu a pod. 

Médiá tiež považujú za spravodajsky hodnotné tie udalosti, ktoré sa 

priamo dotýkajú tzv. elitných národov. Do zoznamu príspevkov 

televízneho spravodajstva sa určite dostane závažná udalosť týkajúca 

sa prezidenta USA, avšak pravdepodobnosť, že sa podobnej 

pozornosti dostane napr. udalosti z prostredia senegalskej politiky, je 

omnoho nižšia.  

 

Odchýlka od normálu resp. nezvyčajnosť 

Čím väčšia je v spravodajskom príspevku odchýlka od normálu, s 

tým väčšou pravdepodobnosťou jej novinári budú venovať 

pozornosť. Podobná úmera platí i pri zastúpení tejto kategórie 

v serióznych a bulvárnych médiách. Čím bulvárnejšie je médium, tým 

väčšie zastúpenie deviantných, šokujúcich a nezvyčajných udalostí 

v ňom nájdeme. Nezvyčajnosť je veľmi cenenou spravodajskou 

hodnotou, pretože podobne ako prekvapivosť má veľkú šancu upútať 

pozornosť publika a prispieť k zvýšenému nákladu či sledovanosti 

príslušného médiá.  

 

Aktuálnosť  

Aktuálnosť je úplne prirodzenou a všeobecne 

rešpektovanou požiadavkou kladenou na prácu novinárov. 

Predovšetkým z hľadiska konkurenčného boja („oni to mali a my 

nie“) je pre každé spravodajské médium životnou nevyhnutnosťou 

pokrývať väčšinu aktuálnych udalostí verejného života. Kritériá 

aktuálnosti sa však v jednotlivých médiách líšia. Udalosť o príchode 

dôležitého zahraničného investora je napríklad v Hospodárskych 

novinách témou určenou na titulnú stranu a editor ju z hľadiska 

čitateľského profilu tohto periodika považuje za mimoriadne 

aktuálnu. Tá istá téma sa však v bulvárnom Novom Čase nemusí 

objaviť vôbec, pretože za aktuálnejšiu udalosť považuje rozchod 

známej televíznej moderátorky so svojím priateľom.  
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Rozšírenie resp. životnosť 

Z hľadiska spravodajskej logiky sú cenné udalosti, ktoré majú 

v sebe obsiahnutý potenciál dlhšej životnosti. V novinárskom žargóne 

sa táto kategória označuje aj ako kauza. Je to udalosť, ku ktorej sa 

treba opakovane vracať, ďalej ju rozvíjať, dopĺňať a venovať sa jej 

z rôznych aspektov. Aby sa však udalosť stala kauzou a zaslúžila si 

toľkú mediálnu pozornosť, musí zároveň obsahovať viacero iných 

spravodajských hodnôt, napríklad konflikt, negativitu alebo vzťah 

k elitným osobám či inštitúciám. Mediálne kauzy sú veľmi vďačným 

materiálom, zamestnávajú novinárov dlhé týždne, mesiace, niekedy 

i roky a v prípade vhodnej prezentácie dokážu „zaručene“ zaujať 

pozornosť čitateľov, divákov i poslucháčov.  

 

Priebežnosť 

je vlastne istá variácia predchádzajúcej spravodajskej hodnoty. 

V spravodajskej agende majú veľkú šancu uspieť udalosti 

priebežného charakteru, teda také, ktoré sa postupne vyvíjajú 

v relatívne krátkom čase. Požiadavku priebežnosti ideálne spĺňa 

napríklad sledovanie vývoja kontroverzného návrhu zákona od jeho 

iniciovania až po prijatie alebo zamietnutie vo vláde či parlamente, 

operácia siamských dvojičiek či únos dieťaťa.  

 

Jednoduchosť  

Táto kategória je obzvlášť preferovaná v televíznom 

spravodajstve, kde prednosť dostávajú témy a udalosti, ktoré nie sú 

zložito štrukturované, nemajú komplikovanú zápletku či náročné 

pozadie. Ak sa aj redaktor venuje téme vyžadujúcej podrobnejšiu 

analýzu, tak k hlbšej interpretácii faktov väčšinou nedôjde. Dôvodom 

je jednak nedostatok priestoru, ale aj presvedčenie, že divák má 

záujem o jednoduché, hutné a ľahko stráviteľné informácie, a nie 

o fakty, ktoré vyžadujú hlbšiu reflexiu. V tejto súvislosti možno 

spomenúť termíny, ktoré Umberto Eco nazval paleotelevízia a 

neotelevízia. Pokiaľ paleotelevízia zastierala svoju tendenciu 
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obetovať obsah a kontext v prospech fragmentov zábavy a talk show, 

v neotelevízii už sa takéto okolky nerobia: „Najdôležitejším rysom 

neotelevízie je skutočnosť, že stále menej hovorí o okolitom svete. 

Hovorí stále viac o sebe a o svojich stykoch s divákmi. Zo zrkadla 

reality sa mení na producenta reality“  (Eco, 2000, s. 90, 97). 

 

Personifikácia 

Pre zvýšenie objektivity a zároveň atraktívnosti každého 

spravodajského príspevku je veľkým prínosom, ak sa k udalosti alebo 

téme vyjadruje čo najviac ľudí. Podľa Entmana vyváženosť smeruje 

k neutralite a vyžaduje, aby spravodajca uvádzal názory legitímnych  

zástupcov rôznych strán v akomkoľvek významnom spore a aby 

obom stranám venoval približne rovnakú pozornosť (Entman, 1989, 

s. 30). 

Najčastejšie ide o oslovenie osôb priamo zainteresovaných 

v príslušnej udalosti. Ak sa ich novinárovi nepodarí osloviť, prípadne 

ich  vyjadrenia sú príliš vágne, prichádzajú na rad „experti“ na 

predmetnú problematiku. Podloženie správy názorom experta je 

veľmi frekventovaným javom v printových i elektronických médiách. 

Novinárovi umožňuje vytvoriť dojem, že do správy nevkladá žiadne 

vlastné hodnotiace prvky a že je maximálne nestranný, pretože dáva 

priestor nezávislým odborníkom na problematiku. Plne dôverovať 

tomuto zdanlivo nestrannému prístupu však môže byť prejavom 

naivity a nízkeho stupňa mediálnej gramotnosti. Vlastné ideologické 

zafarbenie či príklon k istým hodnotám totiž novinár môže vhodne 

prezentovať práve výberom „experta“, ktorý zdieľa podobné 

názorové spektrum a hodnoty ako on. Prejavom personifikácie ako 

spravodajskej hodnoty je aj veľmi populárna anketa. Podobne ako 

názormi „expertov“ možno i cieleným výberom oslovených 

respondentov spracovať príspevok a konštruovať  realitu podľa 

vlastných predstáv.  
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Predvídateľnosť   

Novinári obľubujú aj udalosti, ktorých vývoj je ľahko 

predvídateľný. Takýmto témam sa možno venovať už s dostatočným 

predstihom, teda skôr, ako k samotnej udalosti vôbec dôjde. 

Napríklad ak antiglobalisti ohlásia veľkú demonštráciu v hlavnom 

meste, médiá sa tejto téme venujú niekoľko dní, ba i týždňov vopred, 

konštruujú rôzne scenáre, pýtajú sa na názory zainteresovaných 

úradníkov, politikov, expertov i bežných občanov, prinášajú 

informácie o antiglobalistických demonštráciách inde vo svete 

a podobne. Udalosti, ktoré možno vopred predvídať, sú vítané aj 

z logistického a organizačného hľadiska. Redakcia môže pokrytie 

udalosti s dostatočným predstihom naplánovať, zabezpečiť prenosovú 

techniku a novinár má dostatok času naštudovať si potrebné 

podklady.  

 

Exkluzivita  

Médium, ktoré prinesie nejakú dôležitú informáciu ako prvé, sa 

automaticky stáva centrom pozornosti ostatných médií. Novinár, 

ktorý ako jediný spravodajsky pokryje takúto udalosť či získa k nej 

vyjadrenie zainteresovanej osoby, má zabezpečenú exkluzivitu. 

Konkurenčné médiá sa snažia tento náskok dobehnúť, čo v prípade 

médií vysielajúcich v reálnom čase nebýva väčším problémom. 

Horšie dôsledky máva exkluzivita konkurencie v denníkoch, kde sa 

zo spravodajského nepokrytia danej udalosti môže stať vážny 

problém s adekvátnymi dôsledkami pre zodpovedných editorov 

a novinárov. Takéto „neustriehnutie situácie“ sa väčšinou rieši tak, že 

noviny sa udalosti venujú nasledujúci deň, avšak snažia sa pôvodnú 

informáciu obohatiť o nové rozmery a uhly pohľadu, osloviť viac 

zainteresovaných osôb, priniesť pútavejšie fotografie či prehľadnú 

infografiku.  
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Veľkosť pokrytia resp. informačný dopad  

Táto spravodajská hodnota je zameraná na spoločenské, politické, 

ekonomické a ďalšie dopady príslušnej udalosti. Z hľadiska 

spravodajskej logiky je cennejšia tá správa, ktorá mapuje závažnejšiu 

udalosť, dotýka sa väčšieho počtu ľudí alebo má veľký ekonomický 

dopad. Ak napríklad niekde  v Ázii dôjde k menšiemu zemetraseniu, 

pri ktorom zahynuli traja ľudia, médiá tejto udalosti budú venovať len 

minimálnu pozornosť. Ak však v tom istom regióne zúri hurikán, 

ktorý zasiahne štyristo kilometrov husto obývaného pobrežia, je 

pravdepodobné, že udalosť sa dostane do večerných správ i na titulné 

strany novín.  

 

Logistika 

Výber spravodajských udalostí ovplyvňujú aj logistické faktory. 

Ide najmä o rozmiestnenie spravodajských štábov, dostupnosť 

technických zdrojov, možnosti živého vysielania či vzdialenosť, ktorú 

treba za udalosťou prekonať. Ak sú nároky na logistiku príliš vysoké 

a udalosť nie je z hľadiska spravodajských hodnôt veľmi zaujímavá, 

existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa na obrazovku či do novín  

vôbec nedostane. Naopak, aj spravodajsky menej atraktívna téma sa 

do médií môže ľahko dostať, ak novinár dostatane od PR agentúry  

potrebné podklady, ak sú všetky zainteresované osoby ľahko 

dostupné a navyše sú ochotné vyjadriť sa k téme.  

 

Efekt odrazu 

Relatívne nezaujímavá informácia sa stane dôležitou, ak súvisí 

s inou dôležitou informáciou. Napríklad bežná informácia o havárii 

autobusu sa stane dôležitou spravodajskou témou (i predmetom 

komentárov), ak sa v relatívne krátkom časovom období stane viac 

takýchto tragédií. Relatívne málo zaujímavá informácia o odvolaní 

riaditeľa múzea lokálneho významu nadobudne na spravodajskej 

dôležitosti, ak sa vysvitne, že pán riaditeľ je príslušník národnostnej 
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menšiny a za svojím odvolaním vidí diskrimináciu z dôvodu členstva 

v opozičnej politickej strane zastupujúcej túto menšinu v parlamente.  

 

Spravodajský ping-pong 

je taká kategória, ktorá zviditeľňuje udalosti niečím podobné 

a odohrávajúce sa v približne rovnakom časovom horizonte. Ak 

niektoré z médií „načne“ nejakú zaujímavú tému, iné médiá sa ju 

snažia rozvíjať  prezentovaním podobných alebo súvisiacich udalostí. 

Táto technika je veľmi frekventovaná v bulvári, ktorý takýmto 

spôsobom „nabaľuje“ jednu banalitu za druhou a tento 

„pseudospravodajský guláš“ servíruje publiku ako mimoriadne 

dôležité zistenia. 

 

Stádový pud 

úzko súvisí s predchádzajúcou kategóriou, ale prezentuje iné 

poradie. Tu sa správa nenapodobňuje, ale sa ďalej rozvíja. Oprávnený 

dôvod stádového pudu je podať informácie o probléme, s ktorými 

prišlo ako prvé niektoré iné médium. Tupý stádový pud sa prejavuje 

vtedy, ak je atraktívna téma prevzatá, bez ďalšieho overovania.. 

Osobitným druhom stádového pudu je plagiátorstvo (Vágner, 1997, 

s. 37). Napríklad večerné televízne spravodajstvo prichádza iba veľmi 

zriedka s vlastnými témami. V lepšom prípade rozvíja agentúrnu 

správu, ktorá vyšla v deň vysielania správy, v horšom (ale veľmi 

frekventovanom) prípade sa správa venuje agende prevzatej 

z niektorého denníka, teda vlastne udalosti deň starej. Uvedenie 

pôvodného zdroja informácie je skôr zriedkavou výnimkou.  

 

Záver 

Mediálne pokrytie reality je ovplyvnené mnohými faktormi 

a okolnosťami, v prostredí ktorých sa udalosť pretvára na správu. Na 

výsledný produkt vplýva množstvo faktorov súvisiacich s osobnosťou 

novinára (psychologický profil, pohlavie, vek, vzdelanie, hodnotový 

systém, sympatie k politickým stranám a pod.), ale aj s 
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organizačnými a ekonomickými otázkami (vlastníci vydavateľstva, 

cieľová skupina čitateľov a inzerentov, redakčná politika ap.). 

Jedným z najdôležitejších atribútov ovplyvňujúcich výsledný 

žurnalistický útvar sú však  práve spravodajské hodnoty, ktoré sú 

rozhodujúcim činiteľom vo výbere a spracovaní novinárskej agendy.  
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Vplyv spravodajstva na jazykovú kultúru detí a mládeže 

 

Mária Moravčíková 

 

 

Spravodajstvo v živote detí a mládeže 

Jedným z dôležitých trendov vývoja súčasnej spoločnosti je 

neustále sa zvyšujúci podiel aktivít jednotlivcov alebo skupín, ktoré 

sú sprostredkované modernými komunikačnými technológiami. 

Zároveň stúpa aj ich účasť na mediálnej komunikácii, ktorá je 

charakteristická rýchlou modernizáciou. Jednou z najdôležitejších 

zložiek masovej komunikácie a mediálnej produkcie je nepochybne 

spravodajstvo, ktoré tvorí základnú informačnú zložku určenú pre 

veľmi pestré spektrum čitateľov. V súvislosti s profilovaním 

cieľových skupín vzniká zaujímavá pôda na diskusiu o úlohe 

spravodajstva vo vývine jazykovej kultúry detí a mládeže. Napriek 

tomu, že títo adresáti sa nedajú pokladať za typickú vzorku príjemcov 

spravodajstva, je veľmi zaujímavé hodnotiť, ako dokážu interpretovať 

mediálne produkty a ako je možné využiť spravodajstvo na 

modelovanie jazykovej kultúry detí a mládeže, najmä v súvislosti 

s mediálnou výchovou. Jazyk je v tejto oblasti „základným 

stavebným materiálom“ všetkých druhov médií. Napriek tomu, že 

obrazové prvky mediálnych produktov získavajú stále dôležitejšie 

postavenie, jazyk zostáva najjednoduchším a v istom zmysle 

najúčinnejším prostriedkom prenosu informácií a nástrojom 

komunikácie. Nejde však len o samotný spôsob používania jazyka, 

ale najmä o jeho porozumenie, vnímanie a následné pochopenie. 

Výklad, sprostredkovanie či interpretácia informácií médiami si 

vyžadujú, aby sa v nich adresáti dokázali samostatne orientovať 

a transformovať mediálnu ponuku do takej formy, ktorá by 

predstavovala korektný a čo najpresnejší význam sprostredkovanej 

informácie. Predovšetkým ide o schopnosť analyzovať ponúkané 

produkty, posúdiť ich vierohodnosť a vyhodnotiť ich komunikačný 
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zámer, prípadne ich asociovať s inými produktmi. Tento proces 

„dekódovania“ mediálnej informácie sa vždy uskutočňuje v určitej 

kultúrnej a spoločenskej situácii (Iłowiecki, Zasępa, 2002, s. 23), 

ktorá je podmienená mnohými subjektívnymi činiteľmi, akými sú 

v prípade detí vek, vzdelanie, intelekt, temperament, záujmy, rodinné 

zázemie, výchova a podobne. Interpretácia spravodajstva deťmi je 

teda takmer vždy istým spôsobom defektná, čo však nemusí znižovať 

pozitíva, ktoré vyplývajú z práce detí so spravodajským textom.   

 

Ako deti a mládež vnímajú spravodajstvo (závery podporené 

výskumom) 

Ak hovoríme o deťoch a mládeži, je pochopiteľné, že pri bližšej 

špecifikácii tejto cieľovej skupiny sa budeme v súvislosti so 

spravodajstvom zameriavať najmä na starších žiakov 2. stupňa 

základných škôl a na stredoškolákov. Operatívne a faktografické 

informácie, ktoré spravodajstvo produkuje, si totiž vyžadujú určitý 

stupeň komunikačných a interpretačných zručností. Zo všetkých 

typov médií sa v tomto prípade orientujeme najmä na televízne 

spravodajstvo, pretože televízia je najfrekventovanejším médiom, 

ktoré vo veľkej miere ovplyvňuje široké vrstvy detí a mladých ľudí. 

Budeme vychádzať aj z výskumu návykov a záujmov žiakov pri 

sledovaní televízie, ktorý sme realizovali na vzorke respondentov 

z niekoľkých základných a stredných škôl. Táto vzorka predstavuje 

spolu takmer 900 študentov. Výskum sme realizovali na základných 

a stredných školách v Bratislave, v Trnave, v Leopoldove, 

v Hlohovci, v Piešťanoch, v Trenčíne, v Žiline, v Banskej Bystrici, 

v Dolnom Kubíne, v Spišskej Novej Vsi a Spišskom Podhradí.  

Napriek tomu, že spravodajstvo nie je považované za mediálny 

produkt, ktorý by spomínané vekové kategórie vyhľadávali vo veľkej 

miere, z výskumu vyplýva, že až 5% žiakov 2. stupňa základných 

škôl a 6% stredoškolákov zaradilo televízne správy medzi najčastejšie 

sledované televízne programy. Dokonca pre 5% stredoškolákov patria 

správy medzi najobľúbenejšie programy. Najhoršie v súvislosti so 

http://www.artforum.sk/index.php?mod=catalog&category=writers&id=3970&section=4
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záujmom detí a mládeže o spravodajstvo sú na tom printové médiá. 

O niečo lepšiu situáciu môžeme zaznamenať v rozhlasovom 

spravodajstve, ktoré však deti a mládež vnímajú skôr neintencionálne, 

teda ako súčasť vysielania. Z grafov priemernej sledovanosti počas 

pracovných dní a počas víkendu môžeme vidieť, že sledovanosť 

v čase vysielania televíznych novín v cieľovej skupine 

stredoškolákov a žiakov druhého stupňa základných škôl stúpa 

(podobné závery sa ukazujú aj v prieskumoch dospelých divákov). 

Výsledky výskumu študentov stredných škôl, ktorý realizovali Vesna 

Turan a Mária Bratská v roku 2001
1
, tiež potvrdzujú, že 

spravodajstvo predstavuje pomerne dôležitý zdroj informácií pre túto 

cieľovú skupinu. Veď podľa nich až 90% stredoškolákov sleduje 

spravodajskú reláciu aspoň raz za týždeň, z toho 14% dokonca každý 

deň.  

Z výsledkov výskumu vyplýva, že respondenti dávajú prednosť 

spravodajstvu komerčných televíznych staníc, konkrétnejšie až 60 

percent z nich sleduje televízne noviny na Markíze, čo korešponduje 

aj s monitoringom dospelej populácie
2
, ktorá si tiež najčastejšie 

vyberá spravodajstvo tejto najsledovanejšej televízie (napr. priemerný 

počet divákov, ktorí si v mesiaci september 2007 pozreli hlavnú 

spravodajskú reláciu televízie Markíza, predstavuje okolo 30% 

z celkovej sledovanosti všetkých relácií). V súvislosti s výberom 

televíznych staníc je však dôležité povedať, že najmä v 

prípade stredoškolákov sa objavovali aj študenti, ktorí sledovali 

správy na viacerých televíznych staniciach, čím boli pre nich 

vytvorené lepšie podmienky na porovnávanie interpretácie operatívne 

spracovaných informácií rôznych staníc. Frekvencia sledovanosti 

televízneho spravodajstva je tiež pomerne vysoká. Väčšinu 

respondentov priláka spravodajstvo k televíznym obrazovkám 

dvakrát za týždeň. Zo spravodajskej ponuky ich zaujímajú najmä 

dynamické a emotívne produkty, ktoré sú charakteristické určitým 

napätím alebo senzačnosťou. Takmer polovica študentov sleduje 

televíziu aj s rodičmi, čo môže vyvrátiť mýtus o tom, že rodičia 
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nemajú vplyv na to, čo ich deti pozerajú v televízii. V prípade 

overovania spravodajských informácií z viacerých zdrojov však ide 

skôr o negatívny vplyv, pretože väčšina dospelých divákov si vyberá 

len spravodajstvo jednej (väčšinou komerčnej) stanice.  

 

 

Tabuľka č. 1.: Desať najčastejšie sledovaných televíznych 

programov  

(porovnanie 2.  stupeň ZŠ a stredné školy) 

Č. 2. stupeň percentá stredné školy percentá 

1. Komédie  12% Komédie  13% 

2. Hudobné programy  10% Hudobné programy  10% 

3. Športové programy  7% Rodinné príbehy 8% 

4. Akčné filmy  7% Kreslené príbehy  8% 

5. Reality show  6% Športové programy  7% 

6. Rodinné príbehy  6% Reality show  7% 

7. Súťažné programy  6% Súťažné programy  7% 

8. Mysteriózne príbehy  6% Správy  6% 

9. Správy  5% Mysteriózne príbehy  6% 

10. Reklama  5% Detektívky 5% 

 



 116 

 

Tabuľka č. 2.: Desať najobľúbenejších televíznych programov  

(2. stupeň ZŠ a stredné školy) 

Č. 2. stupeň percentá stredné školy percentá 

1. Susedia  22% Susedia  8% 

2. Slovensko hľadá 

SuperStar  

8% CSI New York, Miami, 

Las Vegas  

6% 

3. Telenovely   6% Slovensko hľadá 

SuperStar  

6% 

4. Kobra 11  6% Simpsonovci  6% 

5. Kriminálky  5% Správy  5% 

6. Komisár Rex  5% 5 proti 5  5% 

7. Rozprávky  4% Páli vám to?  4% 

8. Filmy  4% Ordinácia v ružovej 

záhrade  

4% 

9. Ordinácia v ružovej 

záhrade  

4% Reflex  4% 

10. Seriály  4% Krok za krokom  4% 
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Graf priemernej sledovanosti televízie počas týždňa 

 

Podobné tendencie, ako sa prejavili vo výskume televízneho 

spravodajstva, môžeme pozorovať aj vo výsledkoch výskumu 

printových médií, ktorým sa však nebudeme venovať podrobnejšie, 

pretože sú ešte vo fáze spracúvania. Ako sme už spomínali, diváci 

dávajú prednosť správam komerčných televízií a čitatelia zasa 

bulvárnemu spravodajstvu. Vzorka respondentov z dennej tlače 

najčastejšie číta denník Nový čas, ktorý je u nás klasickým 

bulvárnym periodikom. Vo všeobecnosti však platí, že žiaci 2. stupňa 

základných škôl a stredoškoláci nie sú vášnivými čitateľmi 

spravodajských produktov ani dennej tlače. Aj toto je jeden 

z dôvodov, prečo sme sa v našom príspevku zamerali skôr na 

dynamickejšie televízne spravodajstvo, ktoré nepochybne disponuje 

väčšími predpokladmi na formovanie jazykovej kultúry detí 

a mládeže ako printové spravodajstvo. Podobné trendy môžeme 

zaznamenať aj v rozhlasovom spravodajstve, ktoré si žiaci 2. stupňa 

základných škôl a stredoškoláci vypočujú najčastejšie iba ako 

informačný doplnok (a aj to neintencionálne). Špecifickým prípadom 
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je internet, ktorý však využívajú najmä na zábavu a komunikáciu, 

prípadne ako zdroj informácií potrebných do školy.  

  

Tabuľka č. 3: Zaujímavosti (porovnanie 2. stupeň ZŠ a stredné 

školy) 

  2. stupeň 

ZŠ 

stredné 

školy 

 Priemerný čas sledovania TV na žiaka - 

pracovný deň 

4 hodiny 3 hodiny 

 Priemerný čas sledovania TV na žiaka - 

víkend 

6 hodín 6 hodín 

 Top televízny deň - pracovný týždeň piatok piatok 

 Top televízny deň - víkend nedeľa nedeľa 

 Najobľúbenejšie TV stanice 1. TV 

Markíza 

1.TV 

Markíza 

  2.Nova 2. TV Joj 

  3.STV 1 3.STV 1 

 

Prezentovanou výskumnou časťou sme chceli poukázať na to, že 

spravodajské mediálne produkty zohrávajú pomerne dôležitú úlohu 

v mediálnej komunikácii detí a mládeže. Pragmatický, spravodajský, 

informačný spôsob sprostredkovania informácií v médiách je dôležité 

pochopiť, transformovať do zrozumiteľnej podoby a vytvoriť si naň 

vlastný názor. Výber a hodnotenie s podporou kritického 

posudzovania je však až druhou fázou, ktorej predchádza pochopenie 

obsahu a jazykovej stránky mediálneho produktu, zamerané na čítanie 

s porozumením a aktívne počúvanie. Operatívne informácie teda 

tvoria určitú zložku údajov, s ktorými sa deti stretávajú v bežnom 
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živote. Nie pre všetkých je však tento druh informácií zrozumiteľný. 

V súvislosti s prijímaním faktografických informácií môžeme navyše 

pozorovať, že tvorcovia mediálnych produktov predstavujú pre 

niektorých adresátov akýchsi učiteľov alebo radcov (Kralčák, 2006, s. 

137), ktorí sa v ich vedomí profilujú ako neomylné postavy. Tak 

samozrejme vzniká riziko nekritického preberania informácií 

s absenciou vlastného názoru. Okrem hrozby takéhoto vnímania 

médií existujú aj ďalšie rušivé faktory, ktoré negatívne vplývajú na 

správnu interpretáciu spravodajstva deťmi. Ide napríklad o 

nepochopenie obsahu, neschopnosť spojiť informácie s kontextom 

alebo nezáujem overiť ich vierohodnosť z viacerých zdrojov. Všetky 

spomínané faktory sú však časté nielen u detských čitateľov, ale 

v mnohých prípadoch aj u dospelých príjemcov.     

 

Formovanie jazykovej kultúry mediálnou výchovou 

Všetky fázy transformácie mediálnej informácie do jazyka 

jednotlivca potrebujú rozvoj, ktorý by mal prebiehať so zreteľom na 

zákonitosti jazyka i mediálnej sféry. Táto úloha sa v súčasnosti začína 

prisudzovať mediálnej výchove, ktorá je jednou z najmodernejších 

tendencií v školstve. Zameriava sa najmä na praktickú stránku 

porozumenia obsahu a práce s textom, ktorá sa môže stať 

prostriedkom pre lepšiu ochranu jednotlivca pred zneužitím 

masovými médiami, pri presadzovaní názorov a hodnôt, ale aj pri 

dezinformácii či rôznych negatívnych metódach pôsobenia na 

príjemcov, ako sú napríklad efekt tretej osoby, skrytá persuázia, 

poradie prezentácie (Iłowiecki, Zasępa, 2002, s. 40). Pri formovaní 

jazykovej kultúry ide najmä o prácu s jazykom, teda štylistickú, 

lexikálnu, ale aj obsahovú stránku mediálnych produktov. Dôležitým 

prvkom sú aj rôzne spôsoby, akými sa dajú vo vyučovacom procese 

aplikovať metódy schopné pozitívne pôsobiť na tie zručnosti 

jednotlivca, ktoré sú potrebné pre fungovanie v mediálnej 

spoločnosti. Aj v rámci mediálnej výchovy je teda možné využiť 

spravodajstvo na ovplyvňovanie jazykovej kultúry detí a mládeže 

http://www.artforum.sk/index.php?mod=catalog&category=writers&id=3970&section=4
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pozitívnym smerom, a to prostredníctvom princípov voľného písania, 

aktívneho počúvania alebo čítania s porozumením, ktoré rozvíjajú 

receptívne komunikačné zručnosti (Palenčárová, 2007, s. 247 – 250). 

Prepojenie s oblasťou jazyka a jazykovou komunikáciou je veľmi 

výrazné a dotýka sa najmä vnímania hovoreného i písaného prejavu, 

jeho stavby, typov obsahu a uplatňovania rôznych výrazových 

prostriedkov, ale aj priblíženia základných pravidiel komunikácie, 

dialógu a argumentácie. Mediálna výchova teda nepredstavuje len 

akýsi manuál na ochranu pred vplyvom médií, ale zároveň môže byť 

aj prostriedkom na zvýšenie záujmu o materinský jazyk. Tento aspekt 

je mimoriadne zaujímavý. Práca s textom môže študenta zaujať práve 

tým, že pochádza z médií, ktoré dnes tvoria dôležitú časť života detí 

a mladých ľudí. V spojení s touto dobre známou oblasťou môže byť 

práca s jazykom pre nich zaujímavejšia, poučnejšia i prospešnejšia. 

Nejde teda iba o zlepšovanie schopnosti hodnotiť produkty médií 

a kriticky sa s nimi vyrovnávať, ale zároveň aj o spôsob motivovania 

k práci s textom, teda zároveň aj s jazykom.  

 

Vplyv prvkov spravodajstva na jazyk detí a mládeže (konkrétne 

príklady) 

Spravodajské útvary využívajú predovšetkým informačný slohový 

postup, pretože prvky spravodajstva spĺňajú najmä informačnú 

funkciu. Keďže sú takéto texty faktograficky zhustené a poskytujú 

veľké množstvo údajov na pomerne malom priestore, absorbovanie 

všetkých týchto informácií je pre deti oveľa zložitejšie a náročnejšie. 

To je ďalšie špecifikum spravodajských produktov. „Zabrať“ dostáva 

najmä schopnosť selektovať informácie a porozumieť im. Jazykové 

myslenie detí je nútené prispôsobiť sa operatívnemu komunikačnému 

modelu, ktorý si vyžaduje logické a presné vyjadrovanie. Informácie, 

ktoré spravodajstvo poskytuje, sú navyše zamerané na nové fakty, 

neznáme skutočnosti či súvislosti. Tie si deti musia prostredníctvom 

spravodajských výstupov vysvetliť a pochopiť ich. Primárne však 

nejde iba o nepochopenie jednotlivých slov, pretože spravodajstvo by 
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sa malo vyhýbať obraznosti, metaforickosti aj prílišnej odbornosti. 

Porozumieť textu znamená v tomto prípade skôr zachytiť obsah, 

selektovať informácie a prispôsobiť sa pomerne presnej a logickej 

štruktúre spravodajských textov, ktoré sa kompozične aj štylisticky 

výrazne líšia od bežných jazykových prejavov, s ktorými sa deti 

stretávajú. Vysoká glutinačná hodnota textu predpokladá zhustený 

výskyt podstatných mien, na ktoré sú logicky a veľmi presne 

napojené prídavné mená a celý text ešte dynamizujú dejové slovesá. 

Takéto hutné konštrukcie predpokladajú zvýšenú mieru pozornosti 

detí. Ak ide o oblasť televízneho  spravodajstva, treba tiež počítať aj 

s rušivými efektmi, ktoré ovplyvňujú interpretáciu. Medzi takéto 

vplyvy môžeme zaradiť napríklad rôzne druhy rozptýlenia pozornosti, 

ktoré bývajú spôsobené záujmom o detaily, ako sú oblečenie 

moderátorov, ich mimika i celkový prejav. Navyše úroveň 

porozumenia textu a kvalita interpretácie nezávisí len od textu a od 

spôsobu jeho prezentácie, ale aj od individuálnych vlastností dieťaťa, 

jeho skúseností a predpokladov (Kesselová, 2005, s. 63). 

Elementárny pojem „porozumenie textu“ sa teda javí ako komplexný 

a zložitý proces, ktorý býva podmienený mnohými subjektívnymi aj 

objektívnymi činiteľmi. Pri kladení dôrazu na faktografické 

a operatívne informácie však nemôžeme zabudnúť ani na dôležitosť 

prepojenia s ostatnými druhmi textu. Napokon aj v tejto oblasti sa 

prejavuje istá súvislosť napríklad medzi čítaním literárnych textov 

a schopnosťou vyhľadávať informácie v rôznych praktických, 

operatívnych textoch. Prvok napätia má tiež podstatnú silu pôsobenia, 

jeho vplyv môžeme pozorovať často (ak hovoríme o televíznom 

spravodajstve) Ak deti priťahujú zo spravodajskej ponuky práve tieto 

produkty, ktoré sa vyznačujú určitou negatívnosťou, senzačnosťou 

a napätím (podľa spomínaného výskumu), vyplýva z toho, že práve 

tie majú na ne najväčší vplyv, najviac ich zasiahnu, a tým si ich aj 

najlepšie zapamätajú.  

Keďže táto veková skupina je charakteristická aj špecifickým 

vlastným slangom, ktorý pre ne predstavuje prostriedok odlíšenia sa 
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od starších generácií, komunikácia v klasickej spisovnej slovenčine je 

pre nich istým spôsobom zaujímavá. Na druhej strane tu často 

fungujú aj predsudky, ktoré môžu vyústiť až do situácie, keď deti 

považujú spisovnosť a kultivované vyjadrovanie za čosi nemoderné. 

Takéto prípady sú, samozrejme, častejšie najmä u stredoškolákov. 

Žiaci druhého stupňa základných škôl, naopak, vnímajú moderátorov 

v televízii ako svoje vzory a inšpiráciu. „Súčasné výskumy 

orientované na úroveň jazykových prejavov moderátorov 

a redaktorov v elektronických médiách ukazujú, že za vzory 

spisovného jazykového prejavu sa pokladajú najpopulárnejšie 

mediálne osobnosti “ (Kralčák, 2006, s. 137). Podľa výskumu M. 

Olšiaka respondenti medzi takéto svoje vzory zaradili najmä 

moderátorov súkromnej televíznej stanice Markíza. Ako však 

konštatuje aj autor, nemusí to bezpodmienečne súvisieť s kvalitou 

spisovnej slovenčiny týchto osobností a ich vyjadrovacích schopností, 

ale skôr so všeobecnou popularitou (Olšiak, 2005). Tieto aspekty sa 

odrážajú aj v nových trendoch, ktoré sa objavujú najmä v detskom 

vnímaní svojho vytúženého budúceho povolania. Dnes už deti netúžia 

stať sa lekármi či učiteľmi, ale väčšina z nich si seba v dospelosti 

predstavuje ako moderátora, redaktora alebo herca. Často sa stáva, že 

deti dokážu svoje obľúbené televízne postavy veľmi presne 

napodobňovať nielen pokiaľ ide o mimiku, gestá, ale aj o jazykový 

prejav. Tu sa opäť prejavuje sila televízie, ktorá predstavuje oveľa 

vplyvnejšie médium, ako sú ostatné druhy (najmä v spomínanej 

vekovej kategórii). Ak teda hovoríme o väčšej úspešnosti 

komerčného spravodajstva, musíme pripomenúť, že práve pre tento 

druh médií je často charakteristické, že „zlou jazykovou kultúrou 

redaktori devalvujú slovenský jazyk a zneisťujú ostatných 

používateľov slovenčiny“ (Hladký, 2005, s. 11). Nehovoriac o tom, 

že úroveň jazykovej kultúry moderátorov a redaktorov akýchkoľvek 

druhov médií klesá a na správnosť prejavu sa kladie čoraz menší 

dôraz. To, samozrejme, vplýva aj na detských divákov, čitateľov a 

poslucháčov, ktorí si (možno nevedomky) prijímaním mediálnych 
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produktov budujú akýsi vyjadrovací stereotyp podľa príkladu svojich 

vzorov
3
. „Študenti a žiaci vidia v reči moderátorov a hlásateľov často 

svoje výslovnostné vzory, čo sa celkom prirodzene odráža aj v ich 

jazyku“ (Rendár, 2004, s. 336). Podľa pozorovaní Ľ. Rendára na 

hodinách slovenského jazyka na Trnavskej univerzite sa jazykové 

prejavy až 30% študentov prvého ročníka vyznačujú zlou intonáciou 

najmä vo vetách oznamovacieho typu (takáto intonácia je typická aj 

pre mnohých moderátorov a redaktorov). Rendár hovorí aj o efektoch 

globalizácie na jazyk, ktoré môžeme pozorovať aj v slovenských 

médiách. Prejavuje sa to zvýšeným množstvom pasívnych konštrukcií 

(čo výrazne potvrdzuje vplyv médií), bohemizmov či anglicizmov 

(Rendár, 2005, s. 337).  J. Hladký (2005, s. 12) zasa upozorňuje na 

niektoré zvukovo-štylistické nedostatky, zlú výslovnosť mäkkých 

spoluhlások, nenáležité skracovanie dlhých alebo predlžovanie 

krátkych slabík, problémy vo vokalizácii slabík či deštrukciu 

výslovnosti hlásky ô. Všetky spomínané nedostatky, pochopiteľne, 

istým spôsobom vplývajú aj na jazykovú kultúru detského diváka.  

 

Zhrnutie 

Spravodajstvo teda predstavuje zložku čitateľských, diváckych 

a poslucháčskych záujmov detí a mládeže, ktorá sa vyznačuje istými 

špecifikami v súvislosti s tým, ako ovplyvňuje ich jazykovú kultúru. 

Význam operatívnych informácií, ktoré tvoria základ spravodajských 

textov v živote súčasnej mládeže, neustále stúpa, preto je dôležité 

využívať potenciál spravodajstva na rozvíjanie schopností a zručností, 

ktoré táto veková kategória potrebuje na správnu interpretáciu 

faktografických textov. Napriek tomu, že existuje hrozba prechodu 

negatívnych vlastností jazykových prejavov mediálnych aktérov na 

deti, je interpretácia a práca so spravodajskými produktmi pre deti 

prínosom najmä preto, že ide o úplne odlišný typ textu, na aký sú 

zvyknuté. Jeho inakosť spočíva v logickej a presnej štruktúre, ktorá 

ponúka zhustené informácie. Tie však tvoria základ informačnej 

bázy, s ktorou sa každý človek musí naučiť pracovať, aby dokázal 
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v dnešnom komunikačnom svete selektovať a správne asociovať 

rôzne druhy informácií. Pripraviť deti a mládež na takýto spôsob 

príjmu informácií sa dnes pokúša mediálna výchova, ktorá je jedným 

z najnovších trendov profilujúcich sa ako nástroje zvýšenia mediálnej 

gramotnosti. Táto disciplína využíva aj jazyk spravodajstva na rozvoj 

komunikačných zručností detí a mládeže s ohľadom na úskalia, ktoré 

prinášajú všetky objektívne aj subjektívne činitele pôsobiace na 

adresáta pri interpretácii takýchto textov. Spravodajstvo však nie je 

jedinou oblasťou mediálneho kolosa, ktorý výrazne ovplyvňuje život 

detí aj mládeže. Motivačný potenciál pre prácu s textom, ktorý nám 

môže spravodajstvo poskytnúť, je teda dôležité transformovať do 

práce s jazykom, a tá je podmienená rozvojom schopnosti vyhľadávať 

informácie, analyzovať ich a kriticky hodnotiť, ale aj zúčastňovať sa 

na mediálnej komunikácii a porozumieť jej.   

 

Poznámky 
1
 http://pulib.sk/ (2007-11-20) 

2
 http://medielne.etrend.sk/ (2007-11-17) 

3
  rozhlasovom spravodajstve sa napríklad defektnosť prejavov 

ukazuje ešte vo väčšej miere. Dôležitou požiadavkou dnešných 

komerčných rozhlasových staníc je totiž schopnosť moderátorov 

vyjadrovať sa dynamicky, spontánne a prirodzene priamo v éteri, čo 

predpokladá vyšší výskyt chýb (Hladký, 2005, s. 12). 
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Expresívna lexika v spravodajských textoch 

Eva Chudíková 

 

Skutočnosť, že autori žurnalistických textov sa vo svojich 

písomných publikovaných prejavoch často spoliehajú aj na prítomnosť 

a silu emocionálno-expresívnych prostriedkov, si uvedomuje pri čítaní 

novín azda každý čitateľ. To, v akej miere sa tieto slová uplatňujú, si 

však už pri niektorých typoch denníkov nestihneme všimnúť. Článok si 

prečítame a pocit, ktorý v nás zanechá, si nie vždy vieme spojiť aj 

s použitím expresívnych slov, ktoré sme práve dočítali, hoci 

prítomnosť a miera slov v niektorých textoch nie je náhodná a je 

podmienená práve tým, aby istý pocit u čitateľa zanechala.  

Pri hodnotení zastúpenia lexikálnych výrazových prostriedkov 

v prostriedkoch verejnej hromadnej komunikácie treba vychádzať 

z najzákladnejšieho poslania a úlohy masmédií  zrozumiteľne a na 

relatívne malom priestore informovať recipienta takým spôsobom, aby 

sa konkrétne médium stalo preňho dôveryhodným, plnohodnotným 

a zaujímavým zdrojom informácií a zároveň aby sa k nemu recipient 

aj po prvom kontakte vrátil. Hoci v tejto stručne zhrnutej úlohe, ktorú 

masmédiá vo vzťahu k adresátovi majú, nie je explicitne vyjadrené 

úsilie autora konkrétneho textu získať si adresáta a presvedčiť ho 

o správnosti jeho názoru na určitú informáciu, treba s ňou počítať, a to 

aj v spravodajských textoch, aj keď toto určenie práve v týchto textoch 

nie je žiaduce a iste sa mu bránia s väčším či menším úspechom i sami 

žurnalisti. 

Jazyková zložka žurnalistického textu patrí medzi základné 

prostriedky, ktoré pomáhajú vyššie uvedený cieľ realizovať. Tvorivý 

autorský proces, ktorý v sebe zahŕňa aj výber jazykových výrazových 

prostriedkov, v každom prípade sleduje istý vopred stanovený cieľ  

informovať, v analytických textoch aj hodnotiť a analyzovať. Výrazová 

sila lexikálnych prostriedkov je nezanedbateľná a v priebehu 
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spomenutého tvorivého procesu autor s týmto faktom počíta a jazyk 

využíva na dosiahnutie svojho cieľa.  

Osobitný vplyv na konečnú podobu novinárskeho prejavu istotne 

rezonuje aj pri uvedomení si potencionálneho recipienta textu. To isté 

platí aj pre výber lexikálnych prostriedkov. Vychádzajúc 

z diferenciácie masmédií na mienkotvorné a bulvárnopublicistické 

alebo verejnoprávne a súkromné
 

môžeme predpokladať, že každé 

z médií sa vyznačuje jednou zo spomenutých charakteristík a získava si 

svojho recipienta aj vďaka lexike, ktorou disponuje v konkrétnych 

prejavoch. Iste aj preto je dnešná jazyková stránka žurnalistických 

textov zastúpená nielen spisovnou lexikou, ale aj subštandardnou, 

slangovou či inou nespisovnou lexikou, ktorá u recipienta vyvoláva 

dojem zrozumiteľnosti, aktuálnosti, „blízkosti k príjemcovi“, niekedy 

neopodstatnený dojem módnosti.  

Všetky uvedené aspekty sme zobrali do úvahy pri analýze 

emocionálno-expresívnych jazykových prostriedkov v tlačených 

médiách, konkrétne v denníku Nový Čas a v denníku Sme Obe 

periodiká majú pomerne širokú a stálu čitateľskú základňu 

v slovenskom mediálnom trhu a výrazne sa odlišujú v komunikačnej 

taktike sprostredkovania informácií, ale aj v tematickom zameraní 

a využívaní grafických a fotožurnalistických postupov. V pozícii 

čitateľa sme si totiž mnoho ráz uvedomovali, že na emocionálne 

vnímanie informácie obsiahnutej v článku nevplýva iba jazyk článku, 

ale aj téma, grafické rozloženie textu a aj časté využitie 

fotožurnalistického materiálu. 

Naším cieľom nebolo iba zistiť a zachytiť mieru expresívnych 

jazykových prostriedkov v textoch prostredníctvom excerpcie, ale 

súčasne s excerpciou podrobiť lexikálne jazykové jednotky textovej 

analýze, ktorá nám pomohla pochopiť zmysel a poslanie jednotlivých 

jazykových jednotiek pri výstavbe žurnalistického textu. Chceme 

načrtnúť aj taktiku, s ktorou autor disponuje nielen v priebehu 

autorského tvorivého procesu, ale aj vo fáze, keď sa dokončený 

žurnalistický komunikát dostane k čitateľovi denníka. Krátku 



 128 

„exkurziu“ do spravodajských textov sme realizovali na výskumnej 

vzorke pätnástich výtlačkov denníka Nový Čas a štrnástich výtlačkov 

denníka Sme v období od 1. 8. 2006 do 19. 8. 2006, pričom výber 

vydaní denníkov práve v tomto období nezohrával významnejšiu 

úlohu.  

Jazyk a štýl, presnejšie expresivita v jazyku, majú vplyv na 

formovanie čitateľovho náhľadu na udalosti a javy. Ako sme už 

uviedli, vo vzťahu čitateľ – médium však neplatí iba jednosmerné 

ovplyvňovanie čitateľa jazykom a štýlom média. Aj médium sa svojím 

zacielením snaží vplývať na potencionálneho prijímateľa získať si ho 

v konkurenčnom prostredí rôznymi spôsobmi (výberom témy, 

grafikou, cenou), uprednostňuje taký jazyk a štýl vyjadrovania, ktorým 

by si zabezpečil stály čitateľský záujem. Tomu potom zodpovedá 

komunikačná taktika média. Jednotlivé médiá sa preto odlišujú aj vo 

výbere jazykových výrazových prostriedkov, či už hľadiska 

diferenciácie spisovnej a nespisovnej lexiky, alebo z hľadiska 

expresívnej diferenciácie a z hľadiska teritoriálneho a sociálneho 

používania. 

Komunikačnú taktiku dvoch sledovaných denníkov si môžeme 

všimnúť aj v nasledujúcej ukážke, ktorá informuje čitateľa o schválení 

programového vyhlásenia vlády: 

 

„Toto si na nás nachystal! Len trošku nevie, ako na to...“  

(Nový Čas, 1. 8. 2006) 

Denník Sme v súvislosti s tou istou témou v titulku uviedol: 

 

„Fico si presadil program Smeru“ 

 (Sme, 1. 8. 2006) 

 

Titulok uverejnený v Novom Čase má podobu, v ktorej základnú 

úlohu zohráva vonkajšia expresivita. Veta Toto si na nás nachystal! 

neobsahuje žiaden expresívny prvok, ktorý by bol vyjadrený 
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inherentným expresívnym pomenovaním, expresívnosť výpovede je 

však zjavná. Recipient, v našom prípade čitateľ, vníma vetu ako celok, 

môže ju chápať ako zhodnotenie situácie so značným záporným 

zafarbením. Z hľadiska diferenciácie expresívnej slovnej zásoby 

a z hľadiska hodnotenia expresivity v syntaxi môžeme vetu hodnotiť 

ako ironicky zafarbenú s použitím prenesenia významu. Naopak, veta 

Len trošku nevie, ako na to... obsahuje aj slová, ktoré hodnotíme ako 

inherentne expresívne, konkrétne slovo trošku. Zaujímavé je aj využitie 

apoziopézy, ktorá sa hodnotí ako expresívna vetná konštrukcia. Hoci 

v tomto prípade nie je zjavný dôvod na použitie tejto syntaktickej 

konštrukcie (autor výpoveď podľa nášho názoru dokončil), je tu zrejme 

použitá preto, aby ironicky zdôraznila nielen túto, ale aj 

predchádzajúcu vetu pomocou grafického zaznačenia troch bodiek. Na 

expresívne zdôraznenie výpovede autor využil aj časticu len, ktorá plní 

svoju expresívnu funkciu najmä v nadväznosti na predchádzajúcu vetu. 

V titulku denníka Sme je použitie expresívneho zafarbenia 

uplatnené inak. Autor textu nevyužil vonkajšiu expresivitu ako v 

denníku Nový Čas; expresivita vety vyplýva z použitia základného 

zvratného zámena si v takzvanom prospechovom datíve, ktorý 

vyjadruje prospech pre konkrétnu osobu. Vrátime sa však ešte 

k základnému porovnaniu týchto dvoch titulkov s titulkom, ktorý 

hodnotíme ako  bezpríznakový. Do tretice preto predpokladajme, že 

ďalšie tlačové médium by pre poskytnutie obsahu tejto informácie 

zvolilo bezpríznakový titulok: 

 

„Vláda schválila programové vyhlásenie“ 

 

Rozdiel medzi titulkami je zjavný na prvý pohľad. Hoci vo 

všetkých troch prípadoch je predmetom záujmu jedna udalosť, 

štylizácia a jazykové prostriedky každého z nich vzbudzujú 

v recipientovi inú predstavu o charaktere udalosti.  
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Podobne ako pri analýze dvoch uvedených titulkov môžeme 

analogický postup pri výstavbe spravodajského textu vidieť aj 

v nasledujúcich ukážkach. V príspevku uvádzame iba zopár príkladov 

ku každej skupine slov, nešlo nám totiž iba o kvantifikovanie 

jednotlivých skupín jazykových jednotiek, ale aj na poukázanie ich 

poslania v texte. 

Pri excerpcii a analýze lexikálnych jednotiek sme zvolili postup 

členenia expresív zo sémantického hľadiska utvorením samostatných 

skupín. Uplatnili sme však aj postup delenia na expresívne jazykové 

jednotky, ktorých expresivita je obsiahnutá v samom slove, a aj na 

kontextové expresívne jednotky, slová a slovné spojenia, ktoré 

expresívnu hodnotu nadobudli obrazným pomenovaním
1
. 

V spravodajských textoch Nového Času sa v bohatom zastúpení 

vyskytovali hypokoristiká (laudatíva), väčšie zastúpenie mali slová 

odvodené od krstných mien: Ziggi, Žigo (Pálffy) odvodené od mena 

Žigmund, Braňo (Mojsej), Honza (Novotný), Fero, Peťo, Jaro 

(uvedené tri mená patria predstaviteľom z reality šou), Jen odvodené 

od mena Jennifer, deminutíva ako Danka, Romanko, Janko, Anička, 

Jožko, Števko a iné, ale aj slová, ktoré boli odvodené od priezviska 

osoby: Schumi (Michael Schumacher), Cmoro (Peter Cmorik), Dočko 

(Michal Dočolomanský), Šarapka (Maria Šarapovová). Denník pôsobí 

na emotívnu stránku čitateľa aj cez uvádzanie rodných mien 

spoločensky alebo mediálne známych osôb vo forme laudatív; vzniká 

tak dojem familiárnosti, dôvernosti a čitateľ môže nadobudnúť pocit, 

že číta o niekom z jeho blízkeho okolia. Pri výbere a uvádzaní mien vo 

forme laudatív zohráva významnú úlohu a zároveň posilňuje 

expresívnu hodnotu mena aj tradícia, ktorá sa k osobe (objektu záujmu 

autora a čitateľa) viaže.  

Medzi často využívané slová v spravodajských textoch Nového 

Času patrí pejoratívna lexika: gangster, gauner, ucháň, kumpán, 

podfuk, tárať, kšeftár, kšeftovať, štváč, potvora, papierovanie, 

ťahanice, zízať, čumieť, štvať, zúriť, neokrôchaný, netrocháriť, 

chlípnik, výplod. V textoch sa tiež vyskytlo mnoho slov s ironickým 
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zafarbením: výplata, drobné, džentlmensky, dojímavý, sympatický, 

vilka, reverend, obchodníci, dopingové kúry, predviedli sa, úspech, 

dobrý zvyk. 

 

„... a priznáva, že z terajšej mesačnej „výplaty“ už minul ďalších 

70- tisíc korún.“ 

 (Nový Čas, 2. 8. 2006, s. 18) 

 

O výplate sa v tomto zmysle hovorí ako o výhre účinkujúceho v 

„reality šou“, ktorú televízia posiela výhercovi každý mesiac na jeho 

osobný účet. 

 

„Vyvolený si tak môže mädliť ruky a už rozmýšľať, kam investuje 

tieto drobné“.“ 

(Nový Čas, 2. 8. 2006, s. 18) 

 

Ako drobné sa ironicky pomenúvajú vyššie spomenuté peniaze 

získané v reality šou. 

     „...povedal naozaj „džentlemensky“ Ashton.“ 

(Nový Čas, 3. 8. 2006, s. 38) 

Veta reaguje na nezdvorilé správanie spoločensky známeho muža voči 

svojej manželke, resp. jej výzoru. 

 

„Dojímavá“ spoveď mafiána 

(Nový Čas, 5. 8. 2006, s. 4) 

 

Ironické zafarbenie vety vyplýva už z kontextového uvedenia slov 

dojímavý a mafián v jednej vete tesne vedľa seba. Obsah článku 

informuje o odvysielaní reportáže v súkromnej televízii, ktorá uviedla 

príspevok o živote príslušníka mafie z jeho pohľadu s poukazovaním 

na každodenný život a s dôrazom na vnímanie obvinenia mafiána 

z trestnej činnosti.  
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Hoci citoslovcia netvorili v sledovaných textoch rozsiahlu skupinu 

expresívnej lexiky, predsa sme sa s niekoľkými stretli:  

 

„Camilla, fuj!“  

  Nový Čas, 2. 8. 2006, s. 40) 

 

„Hoplá! Prichádza George Bush“ 

 (Nový Čas, 3. 8. 2006, s. 4) 

 

„Ups, chybný krok.“  

 (Nový Čas, 3. 8. 2006, s. 4) 

 

„Uff, zvládol som to.“    

   Nový Čas, 3. 8. 2006, s. 4) 

 

„Lusk! A je z nej žobráčka...“     

        (Nový Čas, 12. 8. 2006, s. 18) 

 

„Ach, Robin, Robin!“                       

(Nový Čas, 12. 8. 2006, s. 39) 

 

Keď sme hovorili o hypokoristikách v textoch Nového Času, 

hovorili sme aj o ich funkcii a zámere vytvárať dojem familiárnosti 

a dôvernosti. V prípade citosloviec môžeme tiež hovoriť o tomto 

aspekte, no ako dôležitý prvok sa tu pripája aj zložka „živosti“ 

a schopnosti citoslovca vyvolať v predstavách čitateľa žiadaný efekt. 

Ešte jasnejšie sa nám ukazuje použitie onomatopojí, ktoré napodobňujú 

istý zvuk.  

Deminutíva sa v spravodajských textoch popri adherentne 

expresívnych slovách nadobúdajúcich expresivitu v kontexte 

vyskytovali najčastejšie. Boli to napr. slová : rodinka, minútka, 
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mŕtvolka, chvíľka, novinka; schodík, potôčik, človiečik, románik, 

štadiónik, tučniačik, grošík, párik, ale aj mnohé ďalšie. 

Najpočetnejšiu skupinu slov tvorili slová, ktoré vystupovali ako 

expresívne v závislosti od kontextu konkrétneho článku (často mali 

prenesený význam s kladným či záporným citovým zafarbením) alebo 

patrili do skupiny slov vytvorených na metaforickom princípe. Svoj 

obrazný význam si tieto slová alebo slovné spojenia zachovávajú 

v akejkoľvek komunikačnej situácii a nie sú závislé od kontextu 

konkrétneho analyzovaného komunikátu. Uvádzame niekoľko 

príkladov slov a slovných spojení, ktoré vystupovali ako expresívne 

v závislosti ako kontextu:  

„Rýchlo a zbesilo“  titulok správy, ktorá informovala o rýchlej 

jazde muža na motorke s tragickým koncom. Expresivita titulku je 

založená na princípe alúzie; Rýchlo a zbesilo je názov filmu 

z automobilového prostredia. Spojenie má v tomto kontexte žartovný 

charakter.  

          (Nový Čas, 1. 8. 2006, s. 12) 

 

„naostro“  v tomto prípade príslovka označuje možnosť 

obliekania, resp. neobliekania si spodnej bielizne, v konkrétnom 

texte ženy bez nohavičiek. S týmto výrazom sa môžeme stretnúť aj 

v komunikácii mládeže, prípadne v mládežníckom slangu. Výraz 

môžeme hodnotiť ako žartovný.  

          (Nový Čas, 1. 8. 2006, s. 19) 

 

„Karosa Vrakosa“ v zmysle prezývky starých autobusov značky 

Karosa s pejoratívnym zafarbením. 

                 (Nový Čas, 2. 8. 2006, s. 14) 

 

 „Pozri, kto to hovorí...“; „žena po Ficovom boku“  obidve 

ukážky hovoria o hovorkyni predsedu vlády, pričom prvá je opäť 

alúziou názvu rovnomenného filmu a jej expresivita bola umocnená 
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umiestnením titulku s týmto znením. Druhé citované spojenie sa vo 

všeobecnosti používa na označenie manželky, v tomto prípade teda 

toto spojenie môžeme pokladať za ironizujúce. 

 (Nový Čas, 3. 8. 2006, s. 2) 

 

„zlatokopka“  označenie pre ženu vyhľadávajúcu bohatých mužov 

frekventované najmä   v bulvárnych médiách, ktoré má pejoratívny 

charakter 

     (Nový Čas, 15. 8. 2006, s. 22) 

 

V skupine, do ktorej sme zaradili slová vytvorené na metaforickom 

princípe, bola vo väčšom množstve zastúpená skupina slov so 

záporným citovým zafarbením: fraška (v parlamente), očierniť, 

dušovať sa (o predsedovi vlády) v zmysle neustáleho opakovania 

predvolebných sľubov, pichnúť (niekoho na kandidátku strany), 

pritvrdiť  zvyšovať požiadavky smerované ku kompetentným 

v niektorom rezorte, hroziť (basou, smrťou), rozstrieľané (auto)  

hyperbolické označenie pre auto zničené pri streľbe, pekelné 

(horúčavy) v zmysle veľmi veľkých, neznesiteľných horúčav, prituhuje 

(v situácii, konflikte)  v konfliktnej situácii sa konflikt ešte prehlbuje, 

vyrukovať (s možnosťou)  vysloviť možnosť a mnohé iné.  

Početnú skupinu expresívnych lexikálnych jednotiek v textoch 

tvorili aj aktualizované frazeologické jednotky. V nasledujúcej časti 

príspevku uvádzame niektoré príklady v kontexte vety alebo aj 

spojenia viet, takto sa totiž najviac ukazuje vyššia miera expresivity 

obsiahnutá v niektorých frazeologizmoch: 

 

„50 rokov kašle na filmy!“                                                   

(Nový Čas, 1. 8. 2006, s. 5) 

„...mädlí si ruky Počiatek.“  

                                               (Nový Čas, 1. 8. 2006, s. 6) 
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„Podľa našich informácií si postupne volal na koberček jedného 

vysokého funkcionára tajných za druhým.“ 

  (Nový Čas, 2. 8. 2006, s. 3) 

 

Z frazeologickej jednotky ísť na koberec autor v texte aktualizoval 

podstatnú časť spojenia  slovo koberec, obrazné pomenovanie v tomto 

spojení však nadobudlo výraznejší expresívny charakter až pridaním 

prípony -ček. 

 

 „Policajt, ktorý zatkol na mol spitého herca, mu zrejme zachránil 

život.“                         

                                                            (Nový Čas, 2. 8. 2006, s. 38) 

 

Expresivita vety je zastúpená nielen aktualizáciou frazeologizmu 

byť na mol, ale aj prítomnosťou expresívneho slova spitý, ktoré je azda 

v kontexte expresívneho zamerania vety ešte dominantnejšie. 

 

„S Františkom sa poznajú dlhé roky a keďže o sebe všetko vedia, 

často si vojdú do vlasov.“ 

                                                     (Nový Čas, 8. 8. 2006, s. 23) 

 

„Po žltej tak nasledovala červená karta a MFK sa so Slovanom 

nadrel na víťazstvo 3:2 ako kôň...“ 

                                                     (Nový Čas, 8. 8. 2006, s. 32) 

 

„Nedá si pokoj! Usvedčený dopingový hriešnik tohtoročných 

cyklistických pretekov Tour de France Floyd Landis sa po 

zverejnení výsledkov analýzy B-vzorky chytá každého stebielka 

trávy.“ 

                                             (Nový Čas, 8. 8. 2006, s. 34) 
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Veľkú skupinu tvorili aj hovorové slová s príznakom 

expresívnosti, napr. odkrútiť si, byť vyhodený, mašina, byť namočený 

(do niečoho), obuť sa do niečoho,  mať nervy, štvať niekoho, vyfarbiť 

sa, naštvať sa (na niekoho), mať smolu, pražiť (pražilo slnko), 

šarapatiť, krach, nervák, mastná (pokuta), opletačky, rozhadzovať 

(peniaze), zavariť si, vykúkať, strašná, ale subštandardné slová 

a slangizmy: kočka/kočky, rozflákať (peniaze), sexi (telo), kiks, makať, 

vyhadzov, pracháč, imidž, poflakovať sa, kecať/pokecať si, dostať 

padáka, bacha. Väčšinu slangových slov v žurnalistických textoch 

môžeme zaradiť k mládežníckemu slangu: bonzovať, ťahať sa 

s niekým, odpáliť festival, akciu, babičkovské (šaty), frajerovať, 

niektoré sme zaradili k športovému slangu: rozdupať (súpera)  

poraziť, bombardér. 

V denníku Sme bola  frekvencia používania expresívnych slov 

v spravodajských textoch omnoho nižšia a v prípade, že ich autor 

použil, slúžili mu na posilnenie „pútavosti“ informácie, prípadne 

atraktívnosti iba menšej textovej časti v celom článku  odseku, vety. 

S výskytom pejoratívnej lexiky v spravodajských textoch denníka 

sme sa stretli len v minimálnej miere. V konfrontácii oboch denníkov 

sa nám aplikácia týchto slov v textoch denníka Sme javí v inom svetle 

ako pri prvom analyzovanom denníku. Vo veľkej časti analyzovaných 

komunikátov bolo totiž pejoratívne slovo jediným inherentne alebo 

adherentne expresívnym slovom v celom článku. Rozdiel sme vnímali 

aj vo funkčnom využití týchto slov v texte. V tejto súvislosti sa nám 

ako zaujímavé javí uviesť slová aj v kontexte vety: šarlatán, búda, 

mašinéria, kasta, žgrloš, chľastať.  

 

 „Za šarlatána a člena čudnej sekty považujú susedia 34-ročného 

Arnolda V., ktorého vo štvrtok večer zatkla polícia na jeho ranči 

v Kráľovskom Chlmci.“           

      (Sme, 14. 8. 2006, s. 17) 
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„S deťmi odišla do špinavej búdy.“ 

       (Sme, 14. 8. 2006, s. 19) 

Špinavá búda je pomenovanie pre starú spustnutú budovu. 

 

„Ak sa operátor rozhodne pre vstup na nový trh a podá prihlášku 

do tendra, ako na Slovensku, rozbehne sa dobre organizovaná 

mašinéria príprav pre prípad, že tender vyhrá.“  

(Sme, 7. 8. 2006, s. 6) 

 

„Škoda, že Medzinárodná kanoistická federácia je žgrloš...“ 

       (Sme, 8. 8. 2006, s. 18) 

 

K pejoratívam sme zaradili aj slovo chľastať, ktoré však obsahuje 

výraznejší príznak záporného citového zafarbenia ako vyššie uvedené 

slová, sémanticky by sme ho mohli začleniť aj k hrubým slovám. 

 

„...mladík, ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi zahrával s drogami 

a chľastal, no potom sa dal náhle na islam.“ 

                                    (Sme, 12. 8. 2006, s. 8) 

 

Expresivita vety v denníku Sme bola v mnohých prípadoch 

zastúpená iba prítomnosťou pejoratívneho slova. Hoci by sme mohli 

namietať, že v spravodajských žánroch je aj táto miera expresivity 

v texte nežiaduca, v porovnaní s článkami v denníku Nový Čas 

môžeme iba konštatovať, že prítomnosť tejto lexiky autorovi pomohla 

funkčne a prostredníctvom jazykového materiálu sprostredkovať 

informáciu tak, aby čitateľa zaujala a text obohatila z hľadiska 

expresivity (atraktívnosti). Azda iba v prípade použitia slov žgrloš 

a chľastať by sme mohli o ich použití v spravodajskom texte hovoriť 

ako o prítomnosti výraznejšej miery expresívnosti s hodnotiacim 

príznakom, ktorý silno evokuje záporné citové zafarbenie. 
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Ironických slov  alebo slovných spojení sme v spravodajských 

textoch našli iba niekoľko: ostrov slobody, drobnosť, hrdina. 

 

„Biely dom na aktuálne správy o zdravotnom stave lídra „ostrova 

slobody“ reaguje zdržanlivo.“ 

                                            (Sme, 2. 8. 2006, s. 10) 

 

„Ostrovom slobody“ tu autor ironicky označil Kubu v súvislosti s jej 

vodcom Fidelom Castrom. 

 

„Ruskí novinári upozorňujú, že zamestnanci Ermitáže majú 

množstvo príležitostí odniesť si nejakú tú „drobnosť“ domov.“ 

                                              (Sme, 2. 8. 2006, s. 25) 

Ironické pomenovanie „drobnosť“ tu zastupuje cenné umelecké 

dielo v slávnom ruskom múzeu, ktoré má veľkú hodnotu. 

 

„...jej „hrdinom“ je šestnásťročný šampión na rovinových 

dostihoch Kieren Fallon, ktorého začiatkom tohto týždňa londýnski 

vyšetrovatelia aj s ďalšími osobami obvinili zo zorganizovania 

stávkového podvodu.“ 

                                                  (Sme, 4. 8. 2006, s. 16) 

 

Najväčšiu skupinu sme vyexcerpovali a utvorili podobne ako pri 

textoch denníka Nový Čas zo slov a slovných spojení, ktorých 

expresivita bola vytvorená pomocou prenesenia významu, teda 

obrazného pomenovania. Keď porovnáme prítomnosť kontextovo 

expresívnych slov v denníku Sme a v denníku Nový Čas, podobne ako 

pri ostatných skupinách slov môžeme konštatovať, že prítomnosť tejto 

lexiky nemala v Sme výlučne expresívne, ale často aj estetické 

poslanie. Autor pomocou niektorých expresívnych slov a slovných 

spojení nadobúdajúcich svoju expresivitu v kontexte nesledoval 

primárne cieľ informovať čitateľa expresívnym spôsobom a tým 
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pôsobiť na emotívnu zložku čitateľa, viditeľný je tu skôr zámer autora 

spravodajský text zatraktívniť obraznými pomenovaniami. Dobre to 

možno pozorovať v žánri rozšírenej správy alebo v riporte. 

Medzi kontextovo expresívne slová a slovné spojenia 

s expresívnym príznakom sme zaradili tieto: 

 

„Kouč Graham je zvláštna figúrka.“ 

                                         (Sme, 1. 8. 2006, s. 16) 

Spojenie zvláštna figúrka v kontexte celého článku obrazne 

pomenúva trénera s mnohými športovými kauzami, ktoré mali 

pochybné zákulisie často spájané s dopingovými problémami. Toto 

spojenie, resp. najmä slovo figúrka treba chápať aj širšie, z hľadiska 

súčasného používania v hovorovej komunikácie, kde slovo obrazne 

a posmešne pomenúva človeka, ktorý sa svojím správaním často 

podriaďuje niekomu mocnejšiemu, významnejšiemu (figúrka v cudzích 

rukách). 

 

„Holywoodsky herec a režisér Mel Gibson môže za alkoholický 

výlet poriadne zaplatiť.“  

                                (Sme, 2. 8. 2006, s. 25) 

Alkoholický výlet je posmešné pomenovanie pre jazdu autom pod 

vplyvom alkoholu. 

 

„Bežné láskanie s Evom vyjde na 161/100 km a pri plnom výkone 

na uzavretej trati stiahne aj dvakrát viac.“  

                                                                        (Sme, 8. 8. 2006, s. 28) 

 

Ako kontextovo expresívne hodnotíme slovo láskanie, ktoré autor 

použil ako obrazné pomenovanie s pozitívnym citovým zafarbením pre 

šoférovanie nového auta v automobilovom teste. 
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„Brutalita v červenom.“ 

                                                         (Sme, 8. 8. 2006, s. 28) 

 

Slovom brutalita sa najčastejšie v hovorovej komunikácii, resp. 

v mládežníckej komunikácii pomenúva niečo veľké, mohutné, 

intenzívne, napr. brutálny zážitok. Oproti nocionálnemu významu slov 

brutalita, brutálny  krutý, surový, hrubý  sa výraz používa vo 

väčšine prípadov v pozitívnom zmysle. V uvedenom citáte sa slovo 

brutalita vzťahuje na označenie nového kvalitného auta červenej farby.  

Medzi obrazné záporne zafarbené slová sme zaradili napr. slová 

tučný (zisk) v zmysle značného zisku, utŕžiť (niekoľko rán), zavaliť 

(otázkami, príp. niekoľkými údermi), lišiak ako prefíkaný človek, 

očierniť (niekoho), zbedačený (človek), podpichovať (niekoho), 

uštedriť (ranu), roztaviť (švédsku oceľ) v zmysle prekonania obrany, 

pekelné (horúčavy), (dostať) výprask, lietať (v niečom), spovedať 

(niekoho), uháňať (niekam), zalomcovali (pudy), zapliesť sa (s 

niekým), škaredé (počasie), šípiť (niečo), prešľap (niekoho), okoreniť 

(situáciu negatívnym spôsobom), nespratník, zbabrať, vyfúknuť 

(príležitosť), zahrmieť (na niekoho), trmácať sa, šialený (atentát), 

tuctový (človek), katastrofálny (priebeh), uštedriť. 

Zo spravodajských textov v denníku Sme sme vyexcerpovali aj 

hovorové expresívne slová: otravný, novopečený (otec), mastná 

(pokuta), podgurážený, parádna (strela), tróniť, zarezávať, vytiahnuť 

sa, zabrať, naletieť (niekomu), hučať (nahovárať niekoho), sťať sa 

(opiť sa), odsedieť si (vo väzení), nasávať vyhodiť (z práce), opekať sa, 

vyzuť sa, zaberačka, eso, fešanda, nervák, krach, bomba (silná strela), 

opica (stav opitosti), mordovačka (úmorná práca), basa (väzenie). 

V závere nášho príspevku môžeme konštatovať, že autori 

v spravodajských textoch v Novom Čase používajú expresívnu lexiku 

v omnoho väčšej miere ako v intelektuálne zameranom denníku Sme. 

Tento rozdiel treba vnímať najmä v súvislosti s charakterom denníka 

a s komunikačnou taktikou média. Početné zastúpenie záporných 
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expresívnych lexikálnych jednotiek dodáva textom v denníku Nový 

Čas pamfletizujúci ráz, zatiaľ čo v denníku Sme expresívne lexika 

často pomáha autorom obohatiť text o estetizujúci príznak. 

V Novom Čase sa najčastejšie vyskytovala najmä kontextovo 

expresívna lexika a expresívna lexika, ktorú slová a slovné spojenia 

nadobudli prostredníctvom metafory. V denníku Sme autori expresívnu 

lexiku využívajú nielen z dôvodu priameho pôsobenia na emotívnu 

stránku čitateľa, ale aj kvôli atraktivite a zaujímavosti textu, zatiaľ čo 

v Novom čase sa expresívna lexika využíva najčastejšie  kvôli 

emotívnemu pôsobeniu na čitateľa. 

 

Poznámky 
1
 Za teoretické východisko tejto diferenciácie sme si zvolili 

koncepciu, ktorú podrobne rozpracoval Pavel Ondrus (1972, s. 25  

31). V nej uvádza dve základné skupiny expresívnych slov, kladné 

a záporné. Ku kladným patria familiárne slová, hypokoristiká, detské 

slová a eufemizmy. Medzi slová so záporným citovým zafarbením 

patria pejoratíva, vulgárne, ironické, žartovné a posmešné slová. 

Napokon uvádza deminutíva a augmentatíva. 
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