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RESUMÉ
Na seminári SOV sa odborníci zhodli:  
Médiá a šport sa vzájomne potrebujú, sú partnermi

„Tak ako sú médiá už viac ako storočie neoddeliteľnou súčasťou 
športu, je aj šport súčasťou médií a vzájomne sa potrebujú,“ konšta-
toval v úvodnom slove na seminári mediálnej komisie SOV „Šport v mé-
diách - médiá v športe“ 4. júna 2008 v Dome športu v Bratislave za účasti 
viac než štyridsiatich predstaviteľov športových zväzov a zástupcov elek-
tronických i printových médií prezident Slovenského olympijského výboru 
František Chmelár.

Dekan Fakulty masmediálnej komunikácie Bratislavskej vysokej školy 
práva Samuel Brečka vo svojom referáte „Trendy informovania v sú-
časnej spoločnosti“ poukázal na globalizáciu médií a ich dosah na čo-
raz širšie masy konzumentov. „Kým v roku 1936 malo šancu sledovať 
televízne prenosy z olympijských hier v Berlíne približne 150 000 
ľudí, blížiace sa augustové pekinské hry bude mať šancu vidieť až 
1,3 miliardy fanúšikov,“ uviedol. Podobne ako šéf  SOV aj on zdôraznil 
významné spoločenské postavenie športu: „Bez médií by nebol takým 
fenoménom, akým v súčasnosti je.“ Čo sa týka obsahu médií, zjavná je 
podľa neho bulvarizácia, ale zároveň aj špecializácia. „Dnes majú svoje 
médiá vrátane vlastných televíznych kanálov už aj bohaté športové 
kluby, existujú špecializované športové kanály a stanice špecializu-
júce sa na jednotlivé druhy športov,“ pripomenul. Viacerí diskutujúci na 
seminári sa zhodli, že do športu i médií výrazne vstúpila komercializácia, 
ktorú každý vníma inak. „Jedni tvrdia, že to bude mať len negatívne 
dôsledky, iní zastávajú názor, že šport a ani médiá by bez komercia-
lizácie neprežili,“ poznamenal Samuel Brečka.

Predseda Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu noviná-
rov Tomáš Grosmann poukázal na to, že súčasný trend v slovenskej špor-
tovej žurnalistike diktuje trh. „Médiá sa v prvom rade riadia záujmom 
svojich divákov a čitateľov, a preto sa posúvajú smerom k bulváru,“ 

poznamenal šéf  KŠR SSN. Podľa neho chýba v slovenskej športovej žur-
nalistike výraznejšia žánrová pestrosť, náročnosť, novinári často iba kĺžu 
po povrchu a nevenujú sa témam hlbšie. „Žiaľ, chýbajú nám novinár-
ske osobnosti,“ skonštatoval. Tomáš Grosmann si myslí, že trend vývoja 
v športovej žurnalistike na Slovensku je iný ako v zahraničí. „Bulváru je 
tam menej ako u nás,“ dodal.

Predseda mediálnej komisie SOV a zároveň generálny sekretár Konfe-
derácie športových zväzov SR Zdenko Kríž prezentoval výsledky analýzy 
obsahu slovenských printových médií a televízií so zameraním na športovú 
tematiku, ako aj výsledky prieskumu skúseností športových funkcionárov 
zo spolupráce s médiami. analýza preukázala dominantný podiel futbalu 
a ľadového hokeja na obsahu slovenských médií, ako aj prevažujúce ne-
gatívne hodnotenie kvantity aj kvality príspevkov o športe v médiách zo 
strany reprezentantov slovenských športových zväzov. Predstavitelia špor-
tových zväzov - najmä menších - kritizovali všeobecne slabý záujem médií 
o prezentáciu svojich aktivít a úspechov v médiách. Poukazovali aj na to, že 
na televízne obrazovky sa dostanú len veľmi zriedka.

Popredný športový reportér Slovenského rozhlasu Stanislav Dutka 
analyzoval obsah športového vysielania celoslovenských rádií. medzi nimi 
má šport dominantný priestor v Slovenskom rozhlase. „Po počiatočnom 
nadšení sa trochu vytratilo športové vysielanie z ďalších rádií. Viac sa 
zo športu dozvedia poslucháči z lokálnych, mestských alebo oblast-
ných rádií, kde venujú tejto oblasti viac priestoru. Sympaticky pôsobí 
snaha Hornet rádia, ktoré sa v košickom regióne orientuje vyložene 
na športovú problematiku,“ uviedol.

Predseda Združenia vydavateľov periodickej tlače Miloš Nemeček 
konštatoval, že na Slovensku je vo všeobecnosti primálo peňazí, čo sa odrá-
ža aj na mediálnom biznise – je v ňom priveľa lacnej komercie a nedostatok 
kvality. Napriek tomu, že zmienil viacero negatív vo vývoji športu i v ob-
sahu médií, vyjadril vieru, že šport aj médiá sa časom budú s ďalším vývo-
jom spoločnosti uberať vcelku pozitívnym smerom, ako je to v rozvinutých 
európskych krajinách. „Ani vo vyspelej Európe šport nie je ideálny, ale 
v podstate funguje ako spoločenský segment s určitými úlohami,“ 
uviedol.

šéfredaktor športu Zdeno Simonides objasňoval, čo ovplyvňuje a ur-



�

ŠPORT V MÉDIÁCH – MÉDIÁ V ŠPORTE

čuje obsah športového denníka a pripomenul, že Šport je jediným na Slo-
vensku vychádzajúcim denníkom bez zahraničného kapitálu. Podľa priesku-
mu z roku 2005 ho číta 95,57 % mužov a len 6,43 % žien. Konštatoval krízu 
slovenskej športovej žurnalistiky, ktorá sa prejavuje aj v obsahu Športu. „Je 
nevyhnutné inovovať a vylepšiť jeho obsah, mať viac mienkotvor-
ných článkov, lenže na to musíte mať dostatok kvalitných autorov,“  
uviedol. Prezentoval vysoké ambície novín, ktoré sú však tvrdo limitované 
ekonomikou. „Je neuveriteľné, 
ako priaznivo sa každý veľký 
úspech slovenského športu 
prejavuje na náklade našich 
novín. Len dobrý slovenský 
šport dokáže predať Šport,“ 
zakončil.

šéfredaktor denníka nový 
Čas a bývalý športový novinár 
Ján Bednarič v zaujímavom 
príspevku prezentoval, ako si 
bulvár vyberá témy a čo ho zo 
sveta športu zaujíma. Ilustroval 
aj konkrétnymi príkladmi, aké 
typy športovcov bulvár miluje - 
úspešných a komunikatívnych, 
otvorených a spontánnych, 
sympatických a fotogenických, 
hravých a nad vecou, resp. kon-
troverzných a konfliktných. Vyzval predstaviteľov zväzov, aby podnecovali 
športovcov aj trénerov k väčšej ústretovosti voči médiám (napríklad aj po-
skytovaním atraktívnych fotografií zo súkromia), ktorá v konečnom dô-
sledku môže zvýšiť ich atraktivitu pre sponzorov. „Menšie športy musia 
v konkurencii s väčšími športmi priniesť lepší príbeh, aby boli zara-
dené do čísla. Chcete byť v médiách? Dodávajte im zaujímavé témy, 
pracujte so športovcami, komunikujte s fanúšikmi. Zdá sa vám to 
zložité? Áno, chce to nápady a snahu. Ale ak to neurobíte vy, urobia 
to iní. My nebudeme písať o mládeži, ale zviditeľňovaním špičko-

vých športovcov, aj toho, koľko zarábajú, lákame mládež k športu,“ 
uviedol.

Nový pohľad na filozofiu športového denníka poskytol na diaľku pros-
tredníctvom špeciálneho videozáznamu, pripravenom v spolupráci SOV 
a StV, bývalý skvelý chorvátsky futbalista Zvonimir Boban, ktorý sa v roku 
2005 stal výkonným riaditeľom jediného chorvátskeho športového denní-
ka Sportske Novosti. Po nástupe do funkcie si ako jednu zo svojich pri-

orít stanovil, že tieto noviny sa 
musia stať iniciátorom zmien 
v postoji spoločnosti k športu 
a venovať väčšiu pozornosť 
mládeži. Podarilo sa im získať 
inzerentov, ktorí financujú spo-
ločné projekty denníka, Chor-
vátskeho olympijského výboru 
a ministerstva vedy, vzdelávania 
a športu – predovšetkým celo-
štátnu miniolympiádu mládeže. 
Inzerenti zistili, že priame spo-
jenie ich značky s mládežnícky-
mi súťažami a s následnou pub-
licitou o nich je aj po obchodnej 
stránke oveľa efektívnejšie, ako 
klasické inzeráty. Sportske no-
vosti vďaka týmto peniazom 
mohli rozsah denníka zvýšiť 

z 24 na 32 strán, pričom osem strán navyše venovali menším športom a mlá-
deži. Narástol im aj náklad. „To, čo som začal presadzovať v novinách, 
cítim ako druh mojej misie v prospech chorvátskeho športu a celej 
krajiny. A pre marketingový svet je toto poznanie dôležité,“ uviedol 
Boban v rozhovore.

O vývoji priorít verejnoprávnej televízie vo vzťahu k športu hovoril 
športový redaktor Slovenskej televízie Stano Ščepán. Popísal komplikova-
ný vnútorný vývoj Slovenskej televízie za posledných pätnásť rokov, keď sa 
aj v tejto oblasti STV neraz hľadala a športové vysielanie nemalo jasne de-
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finované priority. „Šport nikdy nebol prioritou v STV a vždy podliehal 
tlaku rôznych záujmových skupín,“ konštatoval a pripustil, že napriek 
pozitívnejšiemu trendu športového vysielania od roku 2006 STV šírkou 
pokrytia ešte zďaleka nenapĺňa víziu verejnej služby, záujem televíznych 
divákov, ani predstavy športového hnutia.

Očakáva sa, že so spustením športového kanála STV s názvom Trojka 
by slovenskému športu malo svitnúť na lepšie časy. Víziu Trojky prezento-
val na seminári jej projektový manažér Andrej Miklánek. Trojka plánova-
la odštartovať svoje vysielanie v deň slávnostného otvorenia Hier XXIX. 
olympiády v Pekingu 8. augusta 2008 a mala by poskytnúť doteraz nebývalý 
priestor slovenskému športu, ako aj juniorskému a mládežníckemu športu. 
V jej vysielaní má dôjsť aj k obnoveniu športovej publicistiky, ktorá z obra-
zoviek v predošlých rokoch prakticky vymizla.

O svoje skúsenosti športového novinára s funkcionármi a športovcami 
sa podelil renomovaný športový redaktor Marián Šimo, známy z pôsobe-
nia v denníkoch Šport, Pravda i Sme. Konštatoval, že základom dobrej vzá-
jomnej komunikácie sú osoby prvého kontaktu, ktorým vo veľkých zväzoch 
sú hovorcovia. V menších zväzoch bývajú najlepšími informátormi médií 
predsedovia, ale predovšetkým generálni sekretári, resp. platení prezidenti. 
„Osoby prvého kontaktu však nesmú byť osobami jediného kontak-
tu,“ pripomenul. Vyčítal športovým funkcionárom koketovanie s politikmi 
a kritizoval ich časté odporúčania novinárom, motivované obavami z kon-
taktu s mocou: „Napíš, ale necituj ma!“

Na záver seminára pridal pohľad novinára z dvoch brehov na vzťah 
médií a športovej obce dlhoročný redaktor denníka Šport, posledné dva 
roky mediálny pracovník SOV a predtým poldruha roka hovorca Slo-
venského zväzu ľadového hokeja Ľubomír Souček. Svoje skúsenosti 
z posledných rokoch označil za dosť smutné. „Na oboch stranách 
som objavil dosť veľa averzií k druhej strane, ale aj diletantizmu,“ 
predoslal a sústredil sa najmä na negatíva v prístupe športovej obce 
k médiám a naopak. Začal však ilustráciou nadviazania vzájomného par-
tnerstva ešte z čias zrodu novovekých olympijských hier a skončil kon-
štatovaním, že médiá a športová obec principiálne nie sú nepriateľmi, ale 
partnermi, ktorí sa navzájom potrebujú a v mnohých prípadoch sedia na 
spoločnej lodi.

Predseda mediálnej komisie SOV Zdenko Kríž v zhrnutí toho, čo 
odznelo počas takmer siedmich hodín seminára, ocenil, že s fundovanými 
príspevkami na 14 tém, pokrývajúcich celé spektrum stanovenej temati-
ky, vystúpili všetci oslovení odborníci. Brožúra zo seminára v elektronickej 
podobe, ktorú máte v tejto chvíli k dispozícii, poskytuje množstvo cenných 
informácií a názorov aj predstaviteľom mnohých športových zväzov, kto-
rých zástupcovia z rôznych dôvodov na seminári chýbali. „Silná účasť 
partnerov z médií ukázala, že majú záujem a chuť pomôcť. Šport nás 
všetkých spája. Som presvedčený, že na pripravovanú celoslovenskú 
konferenciu o športe treba pripraviť diskusný príspevok, sumarizu- 
júci najdôležitejšie poznatky z tohto seminára,“ zakončil.
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ÚVODNÉ SLOVO K SEMINÁRU

Médiá ako aktívny spolutvorca 
športového života
FRANTIŠEK CHMELÁR,  
prezident Slovenského olympijského výboru

Mám radosť, že sa vôbec stretávame na takomto seminári. Všetkým 
nám záleží na tom, aby sa šport u nás rozvíjal po všetkých stránkach. 
Médiá k tomu môžu výrazne prispieť. Sú neoddeliteľnou súčasťou špor-
tového života.

Mal som desať rokov, keď som v roku 1956 po prvý raz v živote sle-
doval letné i zimné olympijské hry. Televízne prenosy vtedy ešte neboli, 
takže všetko som vnímal prostredníctvom časopisov Štart 
a Stadion, z ktorých som si robil výstrižky. Práve médiá tak 
obstarali môj prvý kontakt s “veľkým” športom.

Prvý kontakt detí so športom obstarávajú zvyčajne 
rodičia. Oni sú aj nositeľmi prvých informácii o športe, 
ktoré prenášajú do detí. Len ich vplyv však nestačí. Šport 
má nesmierne významnú úlohu, ale je dôležité, aby si ľu-

dia tú úlohu uvedomovali a chápali ju. A nosičom poznania o dôležitosti 
športu sú predovšetkým médiá. Tie sprostredkovávajú informácie, robia 
osvetu aj propagáciu športu. V tomto je ich úloha nezastupiteľná, pre-
tože ľudia proste chcú vedieť, čo sa deje. Práve médiá uspokojujú túto 
ich potrebu.

Celý šport je postavený na troch pilieroch. Prvým sú športovci, druhým 
ich zázemie a tretím médiá. Som presvedčený, že ich spolo-
čenskou úlohou je aj získavať ľudí pre šport. A táto úloha 
si vyžaduje veľmi priamy a úprimný vzájomný vzťah.

Šport má dve stránky – jednu svetlú a čistú, ale aj tú 
druhú, ktorá je odvrátená a tmavá. To je doping, korupcia, 
násilnosti, rasizmus. my funkcionári niekedy máme pocit, 
že médiá si zo športu vyberajú viac to negatívne.
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Trendy informovania  
v súčasnej spoločnosti
SAMUEL BREČKA,  
dekan Fakulty masmediálnej komunikácie  
Bratislavskej univerzity práva

Ak sa na dnešnom seminári zaoberáme vzťahom športu a médií, má 
to svoje opodstatnenie. Šport od počiatkov svojej organizovanej existen-
cie pútal pozornosť médií a tvoril dôležitú súčasť ich obsahu. Na druhej 
strane šport bez médií by nebol takým významným spoločenským, ale 
aj politickým a ekonomickým fenoménom, ako v súčasnosti je. Ide teda 
o vzťah vzájomnej závislosti, obojstrannej prospešnosti a výhodnosti, 
aj keď v tomto vzťahu neraz dochádza k problémom, 
ba i krízam. Okrem toho, obe tieto významné oblasti 
života spoločnosti prechádzajú významnými zmenami 
a tieto sa nevyhnutne premietajú aj do ich vzájomného 
vzťahu. 

Niektorí mediálni odborníci tvrdia, že v mediálnej sfére 
ešte nikdy nedošlo k takým výrazným zmenám ako v po-
sledných rokoch. nemám rád takéto absolutistické vyhlá-
senia, pretože médiá vždy prechádzali neustálymi zmena-
mi v závislosti od toho ako sa vyvíjala civilizácia, kultúra, 
ekonomika a technika. Je však pravda, že ešte nikdy tieto 
zmeny neboli také rýchle ako teraz. Tlač potrebovala dve-
sto rokov, kým začali vychádzať prvé časopisy a noviny; 
rádio už len dvadsať rokov, kým sa stalo rozhlasom. A ke-
by do toho neprišla I. svetová vojna, bolo by to rýchlejšie. 
Podobne dopadla televízia. V tridsiatych rokoch minulého 
storočia začínala a začiatkom šesťdesiatych už bola maso-
vým médiom par exellence. A internet prekonáva všetky 

klasické médiá. Skrátka, tempo zmien sa s nástupom nových a nových mé-
dií zvyšuje a čas, za ktorý sa nové médium stáva masovým, sa skracuje.

Zo vzájomnej spätosti športu a médií vyplýva, že zmeny, ktoré priná-
šajú nové trendy vo vývoji médií, sa dotýkajú aj športu v médiách a médií 
v športe.

Aké sú to trendy? Pre krátkosť času môžem spomenúť iba tie najdôle-
žitejšie. Ešte predtým však chcem upozorniť, že ich môžeme posudzovať 
prinajmenej z piatich hľadísk, pričom jednotlivé aspekty vzájomne súvisia. 
Je to hľadisko: 

• pôsobnosti, 
• obsahu, 
• ekonomiky
• technológie a 
• novinárskej práce, resp. mediálnej produkcie.

1. V otázke pôsobnosti postupovali šport a médiá paralelne. Zásluhou 
rozvoja dopravy a neskôr komunikačnej techniky sa pô-
vodne lokálne médiá internacionalizovali a spolu s nimi 
sa internacionalizoval aj šport, až spolu dosiahli dnešnú 
globálnu úroveň. Významné športové podujatia, ako sú 
majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, sú dnes záslu-
hou satelitnej televízie prístupné divákom na celom svete 
a môžu ich sledovať stovky miliónov divákov. Odhady 
hovoria, že OH v Pekingu bude sledovať 1,3 miliardy di-
vákov. Pritom ešte nie tak dávno, na OH v Berlíne v roku 
1936 sa športové zápolenia prenášali televíznym vysiela-
ním pre asi 150 000 divákov v 28 verejných sálach a zopár 
súkromných majiteľov televíznych prijímačov v Berlíne 
a Postupime.  

Zásluhou rozvoja lokálnych médií sú však čoraz 
častejšie medializované aj miestne športové podujatia, 
a to nielen v lokálnej tlači, ale aj v káblových rozvo-
doch miestnych televízií a na webových stránkach obcí 
a miest. Zažívame jeden obrovský paradox: Športová 
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udalosť svetového významu je bežne dostupná aj v tej najmenšej dedinke 
a, na druhej strane, bezvýznamná lokálna športová udalosť je zásluhou 
internetu potenciálne dostupná na celom svete. Nie nadarmo sa v tejto 
súvislosti hovorí o glokalizácii, ako o procese, ktorý v sebe nesie prvky 
globalizácie i lokalizácie. 

2. Aj keď v súvislosti s trendmi v obsahu médií sa najčastejšie hovorí 
o bulvarizácii, ktorú zažívame aj v športovej žurnalistike, predsa však vo 
vzťahu médií a športu je oveľa významnejším trendom obsahová špe-
cializácia. Je pravda, že športové časopisy vznikali už v počiatkoch roz-
voja periodickej tlače a že sa postupom času začali špecializovať aj na 
jednotlivé športy, ale v súčasnosti, najmä zásluhou digitalizácie, máme 
už aj nielen čisto športové televízne kanály, ale aj kanály špecializova-
né na niektoré športy. Vlastné televízne stanice v súčasnosti už majú aj 
niektoré športové kluby. Digitalizácia rieši závažný problém nedostatku 
vysielacích frekvencií a umožňuje znásobenie počtu prenosových ciest. 
A zasa: v kombinácii s internetom si vysielanie televíznych staníc môžete 
pozrieť bez ohľadu na to, odkiaľ vysielajú. Ak chcete vidieť Mariána 
Hossu na tréningu, jednoducho si kliknete na online vysielanie televízie 
klubu Pittsburgh Penguins.

Digitalizácia prináša do mediálnych obsahov na internete mimoriadne 
dôležitý prvok – interaktivitu. Tá zasa umožňuje v masovej komuniká-
cii dlho chýbajúcu spätnú väzbu – možnosť čitateľov a divákov internetu 
reagovať na uverejnené články, zúčastňovať  sa na rôznych anketách, sú-
ťažiach a hlasovaniach a z mediálnej ponuky si zostavovať program pod-
ľa vlastných predstáv, prípadne vlastný program. Zásluhou nových infor-
mačných technológií tak vzniká nové odvetvie žurnalistiky, tzv. občianska 
žurnalistika, ktorú netvoria profesionálni novinári, ale čitatelia, poslucháči 
a diváci. A pretože do športu sa všetci rozumejú, športová občianska žur-
nalistika nemá nedostatok autorov. 

Momentálnym vrcholom možností selekcie televíznych obrázkov z in-
ternetu je you tube, portál, na ktorom si môžete pozerať videá od výmyslu 
sveta. A pretože tieto videá dodávajú na portál užívatelia internetu, šport 
aj tu hrá obzvlášť dôležitú úlohu. Športovým fanúšikom sa ponúkajú jedi-
nečné možnosti: Ak chcú vidieť slávnu Maradonovu ruku, nazývanú tiež 
„Božia ruka“, môžu si ju pozrieť z rôznych záberov. Ak chcú vidieť známe 

Gáborikovo „salto mortale“, môžu ho vidieť hoci aj dvadsaťkrát. Na tému 
„Olympic Games“ tam nájdu vyše 20 tisíc videí a ak by sme vyskúšali aj iné 
jazykové mutácie, bolo by ich niekoľkonásobne viac.

3. Do ekonomickej sféry patrí okrem koncentrácie vlastníctva a mono-
polizácie najmä komercializácia, ktorá rovnako postihuje šport i médiá. Je 
to problém, ktorému by sme mohli venovať niekoľkodňovú konferenciu 
– taká je dôležitá a rozporuplná. Jedni tvrdia, že bez komercializácie by ani 
šport, ani médiá neprežili, iní vidia predovšetkým negatívne dôsledky ko-
mercializácie na šport i na médiá, ale aj na to, ako médiá informujú o špor-
te. Vyberte si. Jedno je však isté – peniaze ovládli šport i médiá a výrazne 
zasahujú i do ich vzájomného vzťahu. Kam až tento trend dospeje, to si 
nedovolím odhadnúť. 

4. Ako som už povedal na začiatku, výrazné a rýchle zmeny v ob-
lasti médií v poslednej dobe sú najmä výsledkom vplyvu informačných 
a komunikačných technológií. Prebieha proces konvergencie tele-
komunikácií, audiovizuálnych médií a počítačových technológií, kto-
rý umožňuje predovšetkým digitalizácia. Tá, ako som už uviedol, má 
vplyv na rozširujúcu sa ponuku obsahov, čiže aj počtu špecializovaných 
športových televíznych kanálov, rozvoj internetu, interaktivitu, spätnú 
väzbu a väčšie zapojenie čitateľov, poslucháčov a divákov do proce-
su masovej komunikácie. Preto vplyv informačných technológií už len 
doplním o mobilizáciu komunikácie, za ktorú vďačíme (aj keď ich 
často preklíname) tým malým vecičkám, ktoré všetci nosíme vo svojich 
vreckách, a ktoré sú schopné pôsobiť ako multimediálne vysielače i pri-
jímače zároveň.

5. Nakoniec chcem povedať, že všetky spomínané trendy sa premietajú 
aj do novinárskej práce, resp. do práce ľudí, ktorí pracujú v médiách a pre 
médiá.  Ich zásluhou nielenže vznikajú nové mediálne povolania, ale zásad-
ne sa mení aj samotná novinárska profesia. Namiesto klasických novinárov 
sa objavuje kategória pracovníkov, ktorých v západných krajinách nazýva-
jú vtákopysk podľa zvieraťa, ktoré sa nedá zatriediť do žiadneho zviera-
cieho druhu. Je to novinár, ktorý vie písať, fotografovať, nakrúcať video 
i rozhovory pre rozhlas. Je to skrátka multimediálny novinár, ktorý dnes 
dokáže nahradiť aspoň dva štáby a jedným „ťahom“ pripraviť príspevky 
pre tlačené noviny aj ich online vydanie, na ktorom sa dá umiestniť nielen 
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fotografia, ale aj audio a video. Treba však dodať, že tento progresívny 
trend k multimediálnemu novinárstvu sprevádza aj trend komercializácie 
médií, pretože prináša úsporu pracovných síl a tým aj mzdových nákladov 
pre majiteľov médií. Pre novinárov prináša väčšie nároky na schopnosti 
a väčšiu pracovnú záťaž. 

Dejiny médií potvrdzujú, že ľudia s každým novým médiom spájali ná-
deje, ale aj obavy. Médiá samotné však nikdy nič nespôsobili. Vždy záležalo 
na ľuďoch, ako ich využívali či zneužívali. Tak je to aj dnes. Zásluhou no-
vých informačných a komunikačných technológií, ale aj vplyvom iných, naj-
mä ekonomických faktorov, zažívame v mediálnej oblasti výrazné zmeny, 
ktoré sa premietajú aj do vzťahu médií a športu.  Prichádzajú nové médiá 
a s nimi aj nové, nebývalé komunikačné možnosti, ktoré sa dajú využiť aj 
v prospech športu, športovcov, športových priaznivcov i novinárov. ako 
som však povedal – záleží na ľuďoch.
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Aktuálne trendy   v športovej žurnalistike   na Slovensku a poznatky   zo zahraničia
TOMÁŠ GROSMANN,  
predseda Klubu športových redaktorov Slovenského  
syndikátu novinárov, redaktor denníka Šport

Výrazné spoločenské zmeny, ktoré sa začali u nás už pred takmer dvad-
siatimi rokmi pod vplyvom politického zlomu, neobišli ani slovenskú špor-
tovú žurnalistiku. Ihneď sa mi žiada pridať slovo - žiaľ. 

Nie vo všetkom, ani v športovej žurnalistike, totiž na-
stali u nás len pozitívne zmeny. Keďže priamo v Brati-
slave pracujem ako športový redaktor už štyridsať rokov, 
veru od roku 1967, trúfam si na tému môjho vystúpenia 
na tomto seminári vrhnúť porovnávajúci, pravda, svojím 
spôsobom subjektívny pohľad. 

Aký je teda terajší trend v slovenskej športovej žurna-
listike? Na túto otázku by sa dalo odpovedať aj stručne, 
že ho diktuje trh. Pod slovom trh treba vnímať čitateľov, 
poslucháčov a divákov. Väčšina médií, dokonca asi všetky, 
sa riadia výrazne ich záujmom. A ten záujem je - bulvár. 
Čiže čo najviac senzácie. 

Príklon k takto orientovanej žurnalistike je evidentný vo 
všetkých médiách, lebo zaiste má vplyv na ich existenciu. 
Podnety prináša skôr každodenný život, hoci v skutočne 
vážnej (aj športovej) žurnalistike by to mohlo byť aj na-
opak. Médiá, aspoň niektoré, by mohli mať aj ambíciu, aby 
ony ovplyvnili ten „každodenný život“, dali jasné podnety.

A splnili by to, čomu sa v teórii hovorilo a zrejme aj hovorí, podľa mňa 
správne – organizátorská úloha médií. Tá chýba. Niekedy by stačilo dať 
udalosti a výsledky do širších, ale kompletných súvislostí, a už by mal me-
diálny produkt (výstup) väčšiu účinnosť.

V súčasnosti v slovenskej športovej žurnalistike žánrovo prevláda informácia 
(správa) a po nej „hlasy po zápase“, teda názory aktérov v monológu, prípadne 
vo väčšom rozsahu v rozhovoroch. Vraj to tak chcú recipienti. Neviem, či je ten-
to postoj vedenia v redakciách väčšiny médií podložený aj nejakým výskumom.

Mimochodom, aj v iných oblastiach nášho života sa stáva, že ľudia berú 
to, čo sa im ponúka. Je to pre prijímateľov jednoduchšie, než nastoľovať 
požiadavky. A dokonca je otázne, ako by mohli čitatelia, poslucháči a diváci 
žiadať pre seba niečo iné, než v „ich médiách“ ponúkajú, aby ich pokusy 
mali aj skutočne svoj účinok.

V slovenskej športovej žurnalistike chýba aj žánrová pestrosť, ešte lepšie 
by bolo povedať – náročnosť. Informácie (správy) treba prinášať hneď, 
takisto rozhovory (názory aktérov), čo takmer vylučuje, aby sa novinári či 
redaktori venovali vážnej publicistike. Alebo aspoň nevšednej. To si vyža-

duje nielen čas, ale aj znalosti.
Pokúsim sa dešifrovať, čo mám na mysli pod slovom 

znalosti. Určite nielen ovládať slovo v písanej či hovorenej 
podobe. To je síce pre novinárov, reportérov či komen-
tátorov dôležité, aby sa takpovediac odlišovali od bežnej 
populácie, ale mali by mať hlboké znalosti z problematiky, 
z ktorej prinášajú informácie. 

V minulých rokoch som pochopil, že niekdajšie požia-
davky (veru aj také boli), aby športoví novinári mali zna-
losti z telovýchovnej a športovej problematiky, mali svoju 
opodstatnenosť. Takéto, nazvime to vzdelanie, nemuselo 
byť priamo z FTVŠ, ale povedzme z praxe. Bolo by svojím 
spôsobom ideálne, keby futbalový redaktor mal za sebou 
nielen aktívnu futbalovú kariéru (či činnosť) na solídnej 
úrovni, ale by aj prešiel nejakým trénerským či rozhodcov-
ským školením. Takáto kvalifikácia by mala zdobiť noviná-
rov, ktorí sa venujú (špecializujú) aj na iné športy. Pomohlo 
by to ich tvorbe, získali by väčšiu vážnosť. 
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Pre akceptovanie športových médií bežnou aj odbornou verejnosťou by po-
mohlo, keby sa medzi nami uplatnili bývalí poprední známi športovci a tréneri. 
Ako pravidelní samostatní autori, odvážni vo svojich postojoch a názoroch. 

V tlačených médiách, a tých už ani nie je veľa, chýbajú rubriky, ktoré by 
autorov „tlačili“ vymýšľať originálne prístupy. V takzvaných komerčných 
televíziách a rádiách na ne nie je ani „časopriestor“, v takzvaných verejno-
právnych, nech kolegovia prepáčia, ide iba o pokusy.

Skoro všetky tlačené médiá, keďže sa zvyknú navzájom inšpirovať, pri-
nášajú z času na čas materiály, alebo skupiny materiálov, ktorým dali motív 
(názov) téma. Z hľadiska spracovania však ide zväčša o ten istý prístup, ako 
by tam slovo téma nebolo napísané. Čiže informácia (správa, historická sú-
vislosť) a k nej názory zainteresovaných, alebo aj nezainteresovaných. Ani 
neviem, či „tému“ pravidelne sprevádza postoj redaktorov, alebo redakcie, čo 
by „tému“ dostalo do vážnejšej publicisticko-odbornej roviny.

Iný pohľad na aktuálne trendy v slovenskej športovej žurnalistike treba vr-
hnúť cez výber tém, čiže ponuku športov. Futbal a hokej u nás prevládal vždy, 
čo je aj správne. Popularitu, z viacerých príčin, získal aj tenis. Isteže i vďaka vý-
sledkom, ale aj investícii (nie finančnej) Medzinárodnej tenisovej federácie, ATP 
a WTA Tour do mediálnej oblasti. To sa muselo odzrkadliť aj u nás. 

Iné športy ustúpili do úzadia – čo je takisto trend. Je ťažké obhájiť 
vzhľadom na ich popularitu, ale aj počtu hráčov a hráčok, prečo nemá viac 
priestoru v slovenskej športovej žurnalistike basketbal, volejbal či hádzaná.

A ak sa pozrieme olympijskou optikou, viac priestoru a času by mala 
mať atletika a lyžovanie. O ďalších odvetviach, ktoré sú pod piatimi kruh-
mi, ani nehovoriac. Pravda, informovať o nich kvalifikovane by si vyžado-
valo aj nároky na vlastnú prácu. Futbalu a hokeju u nás vraj rozumie každý, 
tak by im mal rozumieť aj každý novinár. Ale prečo nechce rozumieť a in-
formovať aj o iných športoch? A tým aj ovplyvniť recipientov.

Ak sa zamyslieť nad trendmi, tak určite treba nájsť deliacu čiaru aj me-
dzi domácim a zahraničným športom. Vo veľkých či väčších krajinách takýto 
problém zväčša nie je. Špičkový svetový športovec je súčasne aj domáci, tak-
že nemôže v rozsahu článkov a reportáží o ňom podľahnúť vo veľkej miere 
cudzincom. Z teórie aj praxe je známe, že „košeľa je bližšie ako kabát“, takže 
médiá v zahraničí sa venujú športovcom, ktorí sú blízki ich čitateľom, poslu-
cháčom či divákom. Tak som to (znovu) pozoroval aj v týchto dňoch vo Fran-

cúzsku. Preto je namieste otázka, či by sa u nás nemalo predsa len menej písať 
a hovoriť o zahraničných futbalistoch, hokejistoch, tenistoch a jazdcoch for-
muly jeden (dali by sa na ilustráciu vyťahovať aj predstavitelia iných odvetví).

Lebo trend ukazuje, že o nich je informácií dosť. 
O slovenských športovcoch, isteže nie až takých úspešných, však menej.
Trúfam si vysloviť dôvod. Neraz je ľahšie pootvárať si internetové (zah-

raničné) informácie o populárnych športovcoch, poodpisovať a skompilovať 
o nich všeličo, ako nájsť „živého“ konkrétneho nášho športovca, trénera či 
rozhodcu a priniesť o ňom ozaj originálnu reportáž, alebo profil. Futbalový 
rozhodca Ľuboš Micheľ je mimoriadny zjav vo svojom športe, má aj me-
dzinárodné úspechy. ale ruku na srdce, nemáme v iných odvetviach takisto 
rozhodcov, ktorí by si aspoň z času na čas  zaslúžili v slovenských médiách 
väčšiu zmienku?

Pokus o zhrnutie (nielen z toho, čo som už uviedol predtým).
Trendy v slovenskej a zahraničnej športovej žurnalistike nie sú vo všet-

kom totožné. Z tých trendov potom vyplýva aj riešenie nevšednej situácie. 
na celom svete uznávaný francúzsky športovo-motoristický denník uviedol 
v pondelok atletický svetový rekord na 100 metrov Usaina Bolta na prvých 
troch stranách vo všelijakých súvislostiach, výkon 9,72 dominoval aj v iných 
médiách v tejto krajine, hoci nešlo o Francúza. Išlo o výnimočnú udalosť, 
a tá (zrejme ide o tamojší trend) má prednosť pred všednými vecami, ako je 
klasické zoraďovanie športov.

U nás chýbajú aj skutočné žurnalistické osobnosti, ktoré by dali váž-
nosť tejto profesii – svojimi názormi, skúsenosťami a argumentmi. Vďaka 
„športovej praxi“, vzdelaniu, minulosti. Kde by bolo jasné aj to, čo akceptu-
jú aj iné bežné profesie. Z učňa sa zvykne stať tovariš, až potom majster. 

A ten majster má vďaku produktu, ktorý „predáva“, svoju dôveryhod-
nosť a autoritu. 

Máme ju my športoví redaktori v širokom meradle?
Vieme obhájiť našu prácu vysokou odbornou, ale aj jazykovou fun-

dovanosťou? Bojím sa, že nie vždy, ba nie často.
Chodíme po povrchu mora informácií, necháme sa nimi pohltiť a padá-

me pod hladinu. Odtiaľ sami dobre nevidíme, ani nás nie je vidieť.
Skúsme nájsť odpovede, ale aj východiská. Zvýšiť nároky.
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Analýza obsahu slovenských   printových médií a televízií   so zameraním na športovú   tematiku
ZDENKO KRÍŽ,  
predseda mediálnej komisie SOV

analýzu obsahu slovenských printových médií, ktoré pravidelne publi-
kujú články so športovou tematikou (denníky), sme realizovali v spolupráci 
so študentmi IV. ročníka Katedry žurnalistiky FF UK na týždňovej vzor-
ke. Vybrali sme si obdobie, ktoré bolo z pohľadu športového diania doma 
i vo svete relatívne vyvážené (10. - 15. 3. 2008) a tak je 
predpoklad, že aj odraz športového diania v skúmaných 
periodikách reálne vystihuje prístup redakcií k športu ako 
celku i k  jednotlivým športovým odvetviam.

Zamerali sme sa najmä na percentuálny podiel obsa-
hu  športu  v každom denníku, na pomer domáceho i za-
hraničného športového servisu a na porovnanie publicity 
o futbale a hokeji verzus ostatný šport.

Podľa očakávania najväčší priestor má športové dianie 
v denníku Šport. Prekvapujúce však je, že viac ako 1/3 
obsahu tvoria iné materiály (domáca a zahraničná politika, 
servis tipujúcim a reklama). Najmenej športu je v Hospo-
dárskych novinách, ktoré sa však venujú tejto tematike iba 
okrajovo (5 % obsahu) a aj to najmä z pohľadu ekonomi-
ky. Rozsah športovej tematiky v denníkoch SME, Pravda, 
Nový čas a Plus 1 deň je prekvapujúco podobný (14-15 
%  z plochy novín), spracovanie je však dosť odlišné. Bul-
vár preferuje najmä veľké fotografie a rôzne fotomontá-

že. Denník SME dosť komplexne spracúva šport v pondelňajšej prílohe, 
v ďalších dňoch mu však už venuje podstatne menej pozornosti.

Domáci šport dostáva najväčší priestor v denníku Šport, ktorý mu ve-
nuje viac ako 2/3 obsahu určenému pre športové dianie. Viac ako polovičku 
obsahu majú domáce športové súťaže a slovenskí reprezentanti k dispozícii 
aj v Novom čase, Hospodárskych novinách a denníku Plus 1 deň, zatiaľ čo 
prekvapujúco Pravda a SME venujú domácemu športu iba 42, resp. 44 %, čo je 
často terčom kritiky najmä slovenských športových funkcionárov a trénerov. 

Problematika futbalu a hokeja je dominantná vo všetkých slovenských  prin-
tových médiách. Maximálnu pozornosť jej venuje najmä bulvár (Nový čas 75 % 
obsahu a Plus 1 deň 70 % obsahu), ale aj denník Šport – 67 %. Opticky môže 
futbal a hokej v tomto periodiku zaberať aj viac, pretože aj veľká časť servisu 
tipujúcim je venovaná práce týmto športom. Podobne Pravda  a SME venujú pri-
bližne 2/3 svojho obsahu práve futbalu a hokeju. Obidva tieto športy analyzujú 
z rôznych pohľadov, vrátane odborných hodnotení. V zostávajúcej 1/3, resp. 
1/4 obsahu skúmaných periodík sa objavujú najčastejšie správy z tenisu, formule 
1, volejbalu, basketbalu, hádzanej, lyžovania a niektorých ďalších olympijských 

športov (vodný slalom, rýchlostná kanoistika, plávanie, cyklis-
tika). Menšie športy a športovanie mládeže sa do denníkov do-
stávajú  len výnimočne, podobne aj články zamerané na špor-
tovú  politiku a olympizmus. Výnimkou je denník SME, ktorý 
venuje dlhodobo pozornosť aj tejto oblasti.

ANALýZA OBSAHU SLOVENSKýCH DENNíKOV 
(v týždni od 10. do 15. marca 2008)

ŠPORT
Zverejnili 264 strán, z toho 169 strán o športe, t. j. 64 %
Pomer domáceho a zahraničného servisu 67 : 33 %
Futbal a hokej, verzus ostatný šport 60 : 40 %

SME
Zverejnili 252 strán, z toho 34 strán o športe, t. j. 14 %
Pomer domáceho a zahraničného servisu 44 : 56 %
Futbal a hokej, verzus ostatný šport 65 : 35 %
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PRAVDA
Zverejnili 204 strán, z toho 31 strán o športe, t. j. 15 % 
Pomer domáceho a zahraničného servisu 42 : 58 %
Futbal a hokej, verzus ostatný šport 68 : 32 %

HOSPODÁRSKE NOVINY
Zverejnili 132 strán, z toho 7 strán o športe, t. j.  5 % 
Pomer domáceho a zahraničného servisu 55 : 45 %
Futbal a hokej, verzus ostatný šport 60 : 40 %

NOVý ČAS
Zverejnili 256 strán, z toho 36 strán o športe, t. j. 14 % 
Pomer domáceho a zahraničného servisu 57 : 43 %
Futbal a hokej, verzus ostatný šport 75 : 25 %

PLUS 1 DEŇ
Zverejnili 176 strán, z toho 26 strán o športe, t. j. 15 %
Pomer domáceho a zahraničného servisu 54 : 46 %
Futbal a hokej, verzus ostatný šport 70 : 30 %

ANALýZA OBJEMU VYSIELANIA ŠPORTU  
V SLOVENSKýCH TELEVíZIÁCH

Objem športového vysielania sme skúmali v 6 slovenských televíziách, 
resp. kanáloch. V II. štvrťroku 2008 sme analyzovali športové spravodaj-
stvo, resp. prenosy a publicistiku, na makete priemerného týždňa. Ako 
ukazuje doleuvedený prehľad, žánrovo najpestrejšie športové relácie má 
STV 2, ktorá je však dosť fixovaná na prenosy z futbalu a hokeja. Prek-
vapujúco najväčší objem športu vysiela TA3 – až 1380 minút týždenne, 
aj keď treba uviesť, že časť sú reprízy spravodajstva. Na druhej strane je 
veľkým pozitívom tejto stanice snaha o informovanie o širokom spektre 
športov a tiež o úspechoch slovenských športovcov aj v menej populár-
nych športoch.

Nečakané je aj druhé miesto TV Bratislava, ktorá s 550 minútami športu 
týždenne tesne predstihla STV 2. Aj v jej prípade však veľkú časť objemu 
prenosov tvoria reprízy športových reportáží z Bratislavy a okolia. 

Najmenší priestor dávajú športu Markíza (cca 100 minút týždenne) a TV 
JOJ, ktorá s 56 minútami uzatvára rebríček slovenských televízií.

Celkove možno konštatovať, že šport s výnimkou futbalu a hokeja sa 
na obrazovkách slovenských televízií vyskytuje veľmi zriedkavo. Zmenu by 
mohlo priniesť spustenie vysielania tretieho kanála STV, ktorý má byť za-
meraný výlučne na šport.

OBJEM VYSIELANIA ŠPORTU V SLOVENSKýCH TELEVíZIÁCH
Názov televízie Program Denne Týždenne

STV 1
Ranný magazín, denné krátke správy a večerné hlavné 
správy
TELETEXT

13 min.

priebežne

90 min. 

STV 2

Denné spravodajstvo 2x6 minút
Spravodajstvo vo večerných správach
Prenosy z futbalu/hokeja
Odpískané
Športový magazín 2x týždenne
Motoristický magazín
Prenosy z F 1 – raz za 2 týždne
TELETEXT

12 min.
 6 min.

priebežne

90 min.
40 min.

120 min.
45 min.
60 min. 
30 min.
150 min

MARKÍZA
Teleráno
Spravodajstvo vo večerných správach
TELETEXT

15 min.
5 min. 

priebežne

65 min.
35 min.

TA  3

Pri každých správach 5 minút športu
Športový súhrn dňa (+ rozhovor)
Repríza  Športový súhrn dňa
Ďalšie športové vstupy
NEMÁ TELETEXT

120 min.
30 min.
30 min.

840 min.
210 min.
210 min.
60 min.

JOJ

Spravodajstvo 2 x po 4 min. v pracovné dni
(Spravodajstvo 1 x  8 min. cez víkend)
TELETEXT
Webové spravodajstvo JOJ

8 min.

priebežne
priebežne

56 min.

TV 
BRATISLAVA

Šport v správach
Športklub 2-3 x denne
Dokument zo športu
Webové spravodajstvo TV Bratislava

5 min.
90 min.

priebežne

25 min.
500 min.
25 min.
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Analýza obsahu   športového vysielania   celoslovenských rádií
STANISLAV DUTKA,  
redaktor športovej redakcie Slovenského rozhlasu

Hovoriť dnes o práci v médiách je dosť zložité, to nemusím zdôrazňo-
vať. Niektoré z nich bojujú o svoje prežitie, iné nemajú v čele človeka, ktorý 
by mal k športu blízko, čo sa odráža aj na vysielaní.

SLOVENSKý ROZHLAS

Verejnoprávny Slovenský rozhlas si ešte zachová-
va znaky korektného stvárnenia športovej problematiky 
i keď už určite nie v takej šírke, ako v nedávnej minulosti. 
Z vysielania sa vytratili výsledky slovenských súťaží, ok-
rem hokeja a futbalu, ktorým sa venuje pozornosť aj v re-
láciách „S mikrofónom za športom“, i keď už nie pod tou-
to hlavičkou a myslím aj obľúbenou zvučkou. Najlepšie 
je na tom hokej, ktorého hrací čas spadá do vysielacieho 
priestoru športovej relácie, hoci už aj hokejové kluby si na-
chádzajú svoj priestor na získavanie divákov a pohybujú sa 
v diapazóne od 17. po 18.00 h. Samozrejme, to komplikuje 
získavanie vysielacieho priestoru v Slovenskom rozhlase. 
Ešte horšie je to s futbalom, ktorý sa neraz hráva počas 
troch dní, alebo aj keď v jeden deň, tak so šiestimi rôznymi 
časmi začiatkov stretnutí.

Rádio Slovensko má dnes k dispozícii približne takúto štruktúru:

7:00 3 – 3´30  (súhrn predchádzajúceho dňa, s výhľadom na aktuálny 
deň), vysiela sa priblžne o 7,16

12:23    2´30 (výsledky predpoludnia a predchádzajúceho dňa)
18:30 30 a viac minút  (pestrý prehľad výsledkov dňa so zakomponova-

ním priamych prenosov a aktuálnej publicistiky), 
v sobotu a nedeľu už o 18,23

22:00 3 – 4´ (sumár dňa, s aktuálnymi zvukmi)
Okrem toho je tu aktuálna publicistika v Dobrom ráne, v reláciách Dob-

rý deň Slovensko a v Popoludní s rozhlasom. Novším prvkom je poskyto-
vanie informácií v rámci správ každú hodinu, kde sú jednak písané správy, 
ale aj krátke zvuky v rozsahu 10 – 20 sekúnd. Tu sa dá čerpať aj zo zvuko-
vého fondu agentúr, ktoré na tomto poli urobili kus dobrej práce. Výhodou 
je zvuková podoba správ, no nesmie sa to preháňať a dávať zvuk aj na úkor 
horúcej aktuality a dôležitej správy. Využitie možno pozorovať častejšie aj 
v menších rádiách.

Súčasťou sú aj mimoriadne vysielania. Napríklad, tohto 
roku sa dostáva k slovu olympijská problematika aj v mi-
moriadnom čase od 12:30 h, kde od 7. júla až do začiatku 
OH v Pekingu budú znieť informácie o blížiacich sa Hrách 
i rozhovory, nevylučuje sa ani diskusia na olympijskú tému. 
Toto vysielanie bude od pondelka do štvrtka každý týždeň. 
Mali by zaznieť hlasy kvalifikovaných športovcov, predsta-
viteľov SOV, trénerov i ďalších, ktorí majú čo do toho po-
vedať.  Počas Hier budeme pokračovať v tomto priestore 
aj spravodajstvom z Číny.

Slovenský rozhlas tentoraz pristúpil aj k ďalšiemu pozi-
tívnemu kroku – čítaniu na pokračovanie z knihy Vojtecha 
Zamarovského Vzkriesenie Olympie. Teda aj umelecké 
slovo sa premietne do vysielania Slovenského rozhlasu. 
Keď sme pri olympijských hrách, plán vysielania je taký, 
že sa bude vysielať trikrát v rámci Dobrého rána, raz pred-
poludním, o 12:30 h (to bude veľká relácia s možnosťou 
vysielania až 20 minút, teda prehľad dňa už pred jeho vy-
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vrcholením) dvakrát popoludní a veľká relácia vo večerných hodinách. Ok-
rem toho to budú mimoriadne časy pri dosiahnutí úspechu slovenských re-
prezentantov. Momentálne sa pripravuje precizovanie jednotlivých vstupov 
z Pekingu.

Medzi mimoriadne možno zaradiť aj vysielanie z majstrovstiev sveta 
v hokeji, medzištátnych futbalových zápasov - skôr z kvalifikačných, lebo 
tzv. priateľské už nepriťahujú ani priaznivcov na štadióny, nieto k rádioprijí-
mačom. Hokejové majstrovstvá sveta sú kombináciou reportáží zo zápasov 
a bohatého spravodajstva po stretnutiach. Určitým vybočením bol tohto-
ročný šampionát v Kanade, kde slovenská reprezentácia prirýchlo opustila 
zápolenia o lepšie umiestnenie. Ale aj to je súčasť športu.

Toľko v stručnosti o Slovenskom rozhlase, ktorý tiež kladie dôraz na ho-
kej, futbal, tenis a niekoľko ďalších populárnych športov, ale nevynecháva 
ani iné, hoci už nie vo výsledkovej sfére. Viacerí priaznivci rozhlasu vyčíta-
jú, že dáva dosť veľký priestor športu v zahraničí a menej sa venujú tomu 
domácemu, dokumentujú to najmä vysielaním výsledkov z NHL.

SÚKROMNÉ ROZHLASOVÉ STANICE

Po počiatočnom nadšení sa trochu vytratilo športové vysielanie z ďal-
ších rádií. Už len sporadicky zaznieva z Fun rádia, menej, ako ho bývalo, je 
vo Vive, Exprese, O.K.  i ďalších. Viac sa zo športu dozvedia poslucháči 
z lokálnych, mestských, alebo oblastných rádií, kde venujú tejto oblasti viac 
priestoru. Sympaticky pôsobí snaha Hornet rádia, ktoré sa orientuje vy-
ložene na športovú problematiku. Mladé, dvojročné rádio vysiela 24 hodín 
denne šport. Každý deň od 6:00 do 9:00 h sumár výsledkov, od 9:00 do 
12:00 tipovanie, analýzy, od 12:00 do 14:00 hudbu a po 14:00 blok repor-
táží, priamych vstupov z dostupných podujatí. Po 20:00 h (alebo po 21:00 
h) sú vo vysielaní: v pondelok olympijská problematika, v utorok rocková 
hitparáda, v stredu retrošport s Karolom Polákom, vo štvrtok Topšport, 
kde sa venujú adrenalínovým športom, v piatok hitparáda. Tu je prísľub 
vyprofilovania športového rádia, ktorého ambíciou je získať postupne ce-
loštátnu licenciu a obohatiť tak slovenský trh, pomerne chudobný na špor-
tovú problematiku.

Ako som teda naznačil, šport nemá momentálne v rádiách na ružiach 
ustlané. Väčšinou sa zmenšuje priestor pre jeho vysielanie, menej priestoru 
je na odborné zhodnotenie najpopulárnejších odvetví, absentuje mládež-
nícka problematika. To nie sú dobré znaky pre budúcnosť či už telovýcho-
vy a športu, alebo aj reprezentácie. 
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Vplyv vydavateľov   na obsah médií so zameraním   na šport
MiLOš NEMEČEK,  
predseda Združenia vydavateľov periodickej tlače

Vo všeobecnosti môžem povedať, že vplyv vydavateľov na obsah 
médií so zameraním na šport je veľmi malý. Môžem to ilustrovať na prí-
klade. Vlani sme organizovali seminár na tému športové práva a médiá. 
Bol súčasťou celosvetovej série seminárov, ktoré sa v zahraničí stretli 
s veľkým záujmom. Na Slovensku však o tento seminár neprejavil záu-
jem žiadny vydavateľ. Prečo? Jednoducho preto, lebo v športe tu zatiaľ 
nejde o veľké peniaze. Ak si pozriete štatistiky najväč-
ších zadávateľov reklamy v médiách na Slovensku, tak 
zistíte, že v prvej päťdesiatke nie je ani jedna športová 
firma.

V slovenských médiách je priveľa komercie, ale prob-
lémom je, že je tu priveľa lacnej komercie, čo vyplýva 
z toho, že je tu primálo peňazí. Skutočný mediálny biznis 
na Slovensku takmer neexistuje. Veľký biznis tu robia len 
niekoľké veľké spoločnosti, ostatné médiá bojujú o pre-
žitie. Podobne finančne podvyživený je aj šport, takže 
vo vzájomnom vzťahu sa stretávajú dvaja takpovediac 
chudáci. Vo vyspelom zahraničí je bežné, že partnermi 
športových podujatí sú regionálne médiá, u nás to však 
neplatí. Podľa mňa je to prejav určitej etapy nášho spolo-
čenského vývoja. 

Na Slovensku sa v tejto oblasti veľký biznis zatiaľ na-

ozaj nekoná. Vydavatelia sa pri zásahoch do obsahu médií starajú predo-
všetkým o to, aby sa písalo a informovalo zaujímavo, pretože to dvíha čí-
tanosť a sledovanosť. Kľúčovým hráčom na trhu je konzument, oňho sa 
bijú všetci tí, ktorí tvoria mediálny produkt. Športovo zameraný človek sa 
u nás zatiaľ nepovažuje za zaujímavého konzumenta. Prejavom toho je aj 
skutočnosť, že výrobcovia luxusného tovaru sa pri inzerovaní vôbec neza-

meriavajú na športovo orientovaných klientov. Ani golf, 
ktorý všade na svete láka bohatých ľudí, sa u nás ešte nestal 
naozajstným biznisom.

Napriek všetkým negatívam, ktoré som zmienil, som hl-
boký optimista. Verím tomu, že to, čo funguje v „starých“ 
krajinách Európskej únie, musí raz začať fungovať aj 
u nás. Samozrejme, je otázka, v akom časovom horizonte 
k tomu dôjde, ale verím, že sa toho dočkáme. Ani vo vys-
pelej Európe nefunguje šport ideálne, ale v podstate sa stal 
rešpektovaným a akceptovaným spoločenským segmen-
tom s určitými úlohami. A keď slovenskí vydavatelia začnú 
z orientácie na šport mať významný ekonomický efekt, aj 
ich vplyv na obsah médií so zameraním na šport sa zvýši.

 (Referát bol prednesený z hlavy, prepis nie je jeho 
doslovným záznamom.)
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Čo ovplyvňuje a určuje obsah   športového denníka?
ZDENO SIMONIDES,  
šéfredaktor denníka Šport

Šport nesie súčasný názov od 28. októbra 1968 a denníkom je už 6. ja-
nuára 1961. Stal sa orgánom ÚV STO a neskôr SÚV ČSZTV a bol jedným 
z produktov telovýchovného vydavateľstva Šport. Keďže to sa po udalos-
tiach roku 1989 nebolo schopné v nových ekonomických podmienkach 
udržať a postupne sa ocitlo v likvidácii, skupina šiestich redaktorov založila 
24. augusta 1992 novú spoločnosť Šport Press, ktorá od 1. septembra toho 
istého roku aj vďaka ústretovosti vtedajšieho vedenia SZTK plynule pokra-
čovala vo vydávaní denníka Šport.

Napriek veľmi pesimistickým prognózam niektorých 
odborníkov, ktorí boli presvedčení, že na slovenskom me-
diálnom trhu špecializovaný športový denník nemá per-
spektívu, sme ho aj s výrazným prispením ďalších spoloč-
níkov, ktorí pristúpili do spoločnosti Šport Press zakrátko 
po jej vzniku, udržali pri živote až dodnes. Mimochodom, 
sme jediným na Slovensku vychádzajúcim denníkom bez 
zahraničného kapitálu.

Ale poďme k téme, ktorej názov je „Čo ovplyvňuje 
a určuje obsah športového denníka?“

Keď sa ma páni Kríž a Souček – zhodou okolností 
nielen moji priatelia, ale aj dlhoroční kolegovia v denníku 
Šport – požiadali o vystúpenie na tomto seminári a ja som 
sa istý čas takpovediac krútil, ubezpečovali ma, že po trid-
siatich rokoch práce v našom denníku a po takmer šestnás-
tich rokoch šéfredaktorovania v ňom, sa mi stačí postaviť 
k pultu a na danú tému pätnásť minút hovoriť z hlavy.

Ono to je i nie je také jednoduché. Ak mám byť úprim-

ný, občas sám aj napriek tým 30 rokom prežitým v redakcii nevychádzam 
z údivu.

I. DLHODOBÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE OBSAH ŠPORTU

1. PENIAZE
2. INTERNET
3. ĽUDIA
4. PRIESKUMY ČíTANOSTI
5. ŠPECIFIKUM SLOVENSKÉHO ČITATEĽA

1. PENIAZE
Jeden zaujímavý fakt na úvod: z 15-korunového čísla zostáva nám ako 

vydavateľovi v závislosti na výške remitendy 1,70 až 2,60 Sk.

NAJVÄČŠIE VýDAVKY: 
Novinový papier – za svetové ceny

Tlač – za svetové ceny
Distribúcia
mzdy

PRíJMY
Predaj – za „slovenskú cenu“, v prepočte 0,46 eura
Inzercia – predaj reklamných plôch za „slovenskú cenu“
Porovnateľné noviny v zahraničí (40 - 48 strán, fareb-

né) majú cenu 0,90 až 1,00 eura (teda okolo 27 až 30 Sk).

VýZNAMNÉ ZLOŽKY NÁKLADOV
-  Rozvojové programy (plná farebnosť, väčší rozsah, 

prílohy)
- Zahraničné cesty (zväzy)
- Zahraniční korešpondenti
- Filiálne redakcie (dnes len Košice a Banská Bystrica)
-  Mzdy ľudí (odchody – niet média, v ktorom by dnes 

nepracoval „odchovanec“ denníka Šport)
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Preč sú už časy, keď sme prišli k stánku PNS, povedali „Pravda, Práca, 
Smena, Šport“ a za 2 Kčs sme mali v ruke takmer všetky na Slovensku vy-
chádzajúce denníky.

Preto sme do koncepcie denníka zaradili aj všeobecnú politicko-spo-
ločenskú spravodajskú prílohu. Podľa posledného prieskumu až 73,44 % 
našich čitateľov táto príloha vyhovuje a čítajú ju (ďalej denný TV program 
68,80 %, príloha Niké pre stávkujúcich až 74,23 %).

2. INTERNET A JEHO VPLYV
Za takmer štyri desaťročia sa z projektu amerického ministerstva obrany 

vyvinul do „siete sietí“, pričom v súčasnosti ponúka obrovské množstvo 
najrôznejších služieb, vrátane kompletných vydaní novín, časopisov i ma-
gazínov.

Snažíme sa prispôsobiť tomuto trendu. Naša webová stránku www.den-
niksport.sk je dnes už prístupná po celých 24 hodín. Od polnoci je na nej 
k dispozícii nové vydanie denníka Šport a 2 – 3 uzamknutými tzv. mienko- 
tvornými článkami (sprístupňujú sa v popoludňajších hodinách) a s aktuál-
nym on-line spravodajstvom, ktoré preberáme z agentúr.

Prežijú noviny pod tlakom internetu? Pre nás – ľudí, ktorí sa nevedia 
predstaviť deň bez „papierových“ novín – sú najnovšie prognózy optimis-
tické. Ale: je nevyhnutné inovovať obsah, klásť oveľa väčší dôraz na ko-
mentáre a názorové články. Na to potrebujete ľudí.

3. ĽUDIA
„Dobrý novinár musí v sebe spájať vlastnosti štátnika, spisovateľa, en-

cyklopedistu, veštca, apoštola, filozofa i obchodníka.“
Čo teda potrebuje dobrý športový novinár?
- istú mieru talentu, pričom aj v tomto povolaní sa dá mnohé vydrieť,
- znalosť problematiky,
-  zodpovednosť – „zbrane“, ktoré má ako príslušník siedmej veľmoci 

k dispozícii, musí využívať, no nie zneužívať,
- nezávislosť
-  názor – súčasná žurnalistika potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní vstať 

a povedať, čo si myslia,
-  ochotu tvrdo pracovať a istým spôsobom sa aj obetovať.

Dnes sa dá hovoriť o kríze slovenskej športovej žurnalistiky. Príčin je 
viacero:

- Tlak iných, najmä audiovizuálnych médií. Športová žurnalistika už nie 
je takým ťahákom ako v minulosti.

- S nárastom počtu fakúlt či katedier žurnalistiky a masmediálnej komu-
nikácie, žiaľ, klesá odborná pripravenosť ich absolventov. Systém štúdia sa 
za roky nezmenil, je podľa môjho názoru zastaralý a dnes už nedostatoč-
ný.

- Hoci novinárstvo – ako mnohé iné povolania – nie je len otázkou hlavy, 
ale aj srdca, mladí kolegovia nie sú ochotní dať mu viac, ako treba. Volia 
ľahšiu cestu odporu a niektorí aj napriek svojmu talentu stagnujú.

4. PRIESKUMY ČíTANOSTI
Denník Šport si pravidelne necháva robiť prieskumy čítanosti. Posledný 

sa uskutočnil v roku 2005 na vzorke 1104 respondentov, ktorí odpovedali 
na 33 otázok. Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako sú čitatelia spokojní s ob-
sahovou i grafickou úrovňou denníka Šport.

Najdôležitejšie výsledky:
-  Šport číta 93,57 % mužov a len 6,43 % žien (to nás pochopiteľne 

hendikepuje pri rôznych prieskumoch čítanosti, v ktorých je zvykom 
oslovovať rovnovážne respondentov z oboch pohlaví).

-  Najväčšou skupinou čitateľov sú muži medzi 30 – 50 rokmi (tvoria až 
46,7 %).

-  Najpopulárnejšie športy medzi našimi čitateľmi sú: futbal (94,2 %), ľa-
dový hokej (77,9), tenis (59,9), basketbal (47,0), hádzaná (45,3), atletika 
(39,8).

5. ŠPECIFIKUM SLOVENSKÉHO ČITATEĽA
Slovenský čitateľ je zvyknutý na odľahčené čítanie.

II. KRÁTKODOBÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE OBSAH ŠPORTU:

1. VRCHOLNÉ MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA:
- OH a ZOH
- MS v ľadovom hokeji
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- mS a me vo futbale
K uvedeným podujatiam sa viaže rozšírený obsah spravodajstva v Špor-

te, aj formou 16-stranovej prílohy, prípadne radením strán od začiatku no-
vín.

2. MEDZINÁRODNÉ ÚSPECHY SLOVENSKÉHO ŠPORTU
3. AKTUÁLNE TÉMY
4. ĽUDIA
5. OSOBNÉ VZŤAHY S FUNKCIONÁRMI, ŠPORTOVCAMI
6.  VýROBNÉ MOŽNOSTI (uzávierka) – tri regionálne mutácie 

s rôznymi časmi uzávierky.

Na záver i dovoľte, aby som vám všetkým poďakoval za pozornosť, za-
želal veľa zdravia i šťastia a športom, ktoré zastupujete, veľa úspechov. A to 
nielen preto, že som veľkým priaznivcom slovenského športu, ale aj preto, 
že som šéfredaktorom denníka Šport. Skúsenosti totiž jasne dokazujú, že 
len dobrý slovenský šport s malým „š“ dokáže predať Šport s veľkým „Š“.

(Text referátu bol mierne krátený.)
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Šport v bulvári
JÁN BEDNARiČ,  
šéfredaktor denníka Nový Čas

ŠPORTOVÉ SPRÁVY V PRINTOCH
•  Tlačené médiá hľadajú spôsob, ako prežiť rastúci tlak TV, rádia a naj-

mä internetu
•  Odklon od aktualít a výsledkového servisu
•  Dôraz na exkluzivitu, emócie, príbehy, polemické témy, pohľady do 

zákulisia, rozbor výnimočných udalostí
•  Rubrika športu plní v novinách najmä rolu zábavy
•  mienkotvorné a bulvárne tituly sa v tomto základnom ponímaní odli-

šujú stále menej

AKO TO FUNGUJE V NOVOM ČASE:
NAJČíTANEJŠí DENNíK SLOVENSKA

•  Priemerná denná čítanosť  . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 
•  Priemerný denný predaj . . . . . . . . . . . . . . 179 000 ks
•  Vydania: . . . . . . . . . Východ, Stred, Západ, Bratislava
•  Sobotné vydanie s TV programom: Predaj 245 000 ks

(najpredávanajší titul v krajine)
•  športová rubrika: . . . . . . . . . . . . . . . denne 6-10 strán

ŠPORT V NOVOM ČASE
ÁNO:
•  emócie
•  Príbehy veľkých víťazstiev a prehier
•  Zákulisie
•  TOP udalosti
•  Súkromie 
•  Polemické témy
•  Zabudnuté príbehy

NIE
•  Výsledky
•  referáty zápasov
•  Oficiality zo zasadnutí funkcionárov
•  Okrajové športy
•  Budovateľský prístup k mládeži

ŠPORTY V RUBRIKE
•  Nový Čas je zameraný na správy pre masového čitateľa 
1.  veľké športy (futbal, hokej, tenis, lyžovanie, plávanie, motoršport)
2.  športy s úspechmi Slovákov (momentálne vodáci, strelci...)  
3.  extrémne a fotogenické športy (horolezectvo, snoubording, krasokor-

čuľovanie, atletika, dostihy)

SÚBOJ O PRIESTOR
•  Redaktori denne ponúkajú na porade svoje tipy
•  Už od rána tak prebieha súboj o priestor – kto ponúk-

ne lepšiu tému, dostáva šancu
•  Menšie športy musia v konkurencii s väčšími športmi 

priniesť lepší príbeh, aby boli zaradené do čísla
•  POZOR: Ak nie sú dobré témy zo Slovenska, stále sa 

ich nájde dosť v zahraničí! To je ďalšia silná konkuren-
cia

ROZLOŽENIE SíL
Šancu dostať sa do novín má: 
•  Viac pekná žena ako muž
•  Viac známe ako neznáme meno
•  Viac polemická téma ako správa
•  Viac úspešný šport ako neúspešný
•  Viac exkluzívna informácia ako masovka
•  Viac téma s fotkou ako bez nej
•  Viac vlastná téma ako z tlačovej agentúry
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KATEGóRIE ŠPORTOVCOV
Vďační exhibicionisti 
•  Radi sa vidia v novinách, medializácia je jeden z ich hnacích motorov 

a dôkazov úspechu
•  Prijmú aj kritiku za neúspechy, otočia si ju na pozitívnu motiváciu. 
•  Príklady: Dominika Cibulková (tenis), Ján Lašák (hokej), Marek Ham-

šík (futbal), Martina Moravcová (plávanie), Dominik Hrbatý (tenis)

Racionálni majstri 
•  Uvedomujú si, že medializácia im pomáha v kariére a získavaní pros-

triedkov, naučili sa s tým žiť a akceptujú to
•  Potrebujú však poradiť, nakopnúť, pomôcť pri komunikácii s média-

mi - sami od seba na to nemyslia
•  Príklady: Daniela Hantuchová (tenis), Peter a Pavol Hochschornerovci 

(vodáci), Veronika Zuzulová (alpské lyžovanie), Peter Hámor (horole-
zec), Zdeno Chára (hokej)

Ignoranti 
•  Medializácia je pre nich nutné zlo, chcú mať svätý pokoj. Súkromie je 

pre nich tabu.
•  Jediný cieľ je pre nich športový výsledok, kritiku považujú za osobnú 

urážku 
•  Práca s nimi je ťažká a novinár si želá, aby nedosiahol tento typ špor-

tovca výsledok a nemusel s ním komunikovať
•  Príklady: Robert Vittek (futbal), Martin Kuľha (hokej)

PREČO BYŤ V MÉDIÁCH? 
•  Pre športovca je jeho meno značkou, cez ktorú sa sám predáva na 

trhu.
•  Ovplyvňuje:
 Sponzoring
 Návštevnosť
 Imidž
• Poskytuje konkurenčnú výhodu
(v rámci športového odvetvia aj celkovo na trhu „zábavy“)

•  V krajinách s vysokou konkurenciou v oblasti športu/zábavy je „výro-
ba osobností“ súčasťou marketingových plánov

•  Každý klub, resp. súťaž majú záujem na vytvorení hviezd 
•  Súťaž s dostatočným počtom hviezd sa stáva zaujímavou pre divákov/

zákazníkov
•  Celé éry boli ovplyvnené výnimočnými športovcami, okolo ktorých 

navyše fungovala dôvtipne vymyslená PR stratégia (viď Air Jordan 
v NBA, Oliver Kahn v bundeslige, Maradona v Serii A, Gretzky, Le-
mieux resp. Sidney Crosby v NHL)

AKO SA DOSTAŤ DO NOVíN
•  mediálni poradcovia v kluboch
–  Hľadajú témy pre médiá, pracujú so športovcami, zabezpečujú foto-

grafické či video podklady.
•   Vytvorenie siete redaktorov-agentov 
–  Oni na redakčnej porade zabojujú, aby mal váš príspevok klubu šancu. 

Aj problém sa nimi dá riešiť racionálne.
•  Práca so športovcami
–  Kým samotní športovci nepochopia, že medializáciu potrebujú, lebo 

predávajú seba, klub a lákajú divákov, je všetko zbytočné. 

AKýCH ŠPORTOVCOV BULVÁR MILUJE
•  Úspešní a komunikatívni
•  Otvorení a spontánni
•  Sympatickí a fotogenickí
•  hraví a nad vecou
•  Kontroverzní a konfliktní
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PRíKLADY Z PRAxE V NOVOM ČASE
•  Prečo sa práve tieto materiály dostali do novín?
•  Prečo práve títo športovci dostali priestor?
•  Prečo sú tam napriek tomu, že nesú aj známky podprahovej reklamy?
•  Ukážky materiálov z 1. štvrťroka 2008 

Martin Škrtel
• Séria príspevkov po prestupe do liverpoolu
•  Stačila 4 dňová séria reportáží a ľudia sa o ňom dozvedeli viac, ako za 

3 roky pôsobenia v Petrohrade
•  Synergia veľkých mien (legendárny Liverpool + slovenská nádej + po-

pulárny šport) funguje dokonale

 
 

 

Dominika Cibulková
•  Za dva roky sa vyrovnala Daniele Hantuchovej a Dominikovi Hrbaté-

mu počtom zmienok v slovenských printoch

 Hantuchová  Hrbatý Cibulková
2005 432 762 52
2006 541 586 155
2007 537 444 413 

Zdroj:  
Newton Search
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Daniela Hantuchová
•  Pod tlakom medializácie Dominiky Cibulkovej si hľadá opäť cestu 

k slovenským médiám
•  Obdobie ignorácie a urazenosti strieda obdobie, keď vyhľadáva nové 

možnosti komunikácie 
 

Marek Hamšík
•  Séria príspevkov z pôsobenia v SSC Neapol
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Jaroslav Katriňák
•  Dokáže spolupracovať pri poučných témach z oblasti techniky
•  Dobrá práca so sieťou spriaznených novinárov
•  Jaroslav Katriňák
•  Dokáže spolupracovať pri poučných témach z oblasti techniky
• Dobrá práca so sieťou spriaznených novinárov

Súkromie športovcov
• Pre bulvár sú zaujímaví nielen hráči, ale aj ich zázemie
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Exkluzivita
•  Ak získa denník exkluzívne vizualizáciu trička, v ktorom sa bude os-

lavovať futbalový titul, prehltne aj 3 sponzorské odkazy (Artmedia, 
Corgoň, Adidas)

Fotografia je základ
•  Bez toho, aby výprava priniesla a poskytla denníku fotografie, by tento 

materiál propagujúci v konečnom dôsledku aj sponzorov, publikovaný 
nebol
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Pekné ženy vo svete veľkého športu
• Áno, je to trochu lacné, ale...
• Účel svätí prostriedky
•  Svoje dosiahli organizátori akcie aj noviny, ktoré mali možnosť zmeniť 

rytmus svojej rubriky

Charita
•  Médiá so známymi športovcami radi idú aj do partnerstiev na rôznych 

projektoch

Zuzulová spoluprácou s Novým Časom získala: 
• Mediálneho partnera na dražbu
• Extra priestor na vlastnú prezentáciu
• Prezentáciu dodávateľov výstroja
• Prostriedky na pomoc detskému centru
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Šport, to je fotografia
•  Športovci sú vyhľadávaní pri samotnom športovom výkone, v súkro-

mí, ale aj pri štylizovaných situáciách

Iný pohľad na šport
•  Noviny sa snažia odkláňať od samotného spravodajstva a hľadajú si 

nové témy zo zákulisia, techniky, vzťahov
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Reklama?
• Pri kvalitnej téme sa prižmúria oči 

Chcete byť v médiách?
•  Dodávajte im zaujímavé témy, pracujte so športovcami, komunikujte 

s fanúšikmi

Zdá sa vám to zložité?
• áno, chce to nápady a snahu. ale ak to neurobíte vy, urobia to iní.

 (Referát bol prednesený vo forme powerpointovej prezentácie. 
Jeho autor od jesene 2008 už nie je vo funkcii šéfredaktora Nového 
Času.)
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Vývoj priorít   verejnoprávnej televízie   vo vzťahu k športu
STANO šČEPÁN,  
redaktor športovej redakcie Slovenskej televízie

Čo je pre Vás priorita?
- Mať zdravé deti? Mať zdravú manželku? Osobné zdravie?
-  Kúpiť si auto s nízkou spotrebou? S náhonom na všetky štyri kolesá? 

S predĺženou zárukou?
- Dosiahnuť úspech, slávu, bohatstvo?
-  Mať možnosť sledovať finále NHL? Boj slovenských športovcov 

o olympijské medaily? Alebo futbalový magazín na 
princípe Eurolíg?

PRIORITA – právo prednosti, prvé vedúce miesto
Tak ako má každý lekár svoju obľúbenú chorobu, ale-

bo každá žena svoj obľúbený parfém, tak môžu byť aj 
priority televíznych divákov v oblasti športu rôznorodé. 
Otázkou je, či by mali byť podobne rozvetvené aj priority 
verejnoprávnej televízie vo svojom športovom vysielaní. 
Je to téma na dlhšiu diskusiu, výrazne ovplyvnenú sub-
jektívnym pohľadom jej aktérov, ale v princípe sa zrejme 
zhodneme, že isté priority by koncepčne a odborne riade-
ná verejnoprávna televízia mala mať... 

STV – HĽADANIE PRIORíT
Od začiatku svojho samostatného pôsobenia – od roku 

1993 ich niekedy deklarovala, inokedy skôr tápala, ale najmä 
sa aj v tejto oblasti, ako v mnohých ďalších – hľadala...

Už Cicero tvrdil, že choroby zmýšľania sú škodlivejšie a častejšie ako 
choroby tela. Siahol som po tomto citáte úmyselne:

Jednak aby som odľahčil vážnosť nasledujúcich tvrdení, ktoré môžu 
podliehať subjektívnemu hodnoteniu.

Ale aj preto, že práve isté lavírovanie športového vysielania od jedné-
ho mantinelu k druhému malo škodlivý dosah na vážnosť a prestíž STV 
v športovom hnutí na Slovensku.

Na lepšiu ilustráciu som dnes zvolil pohľad na vývoj priorít športového 
vysielania v StV v troch rovinách:

- objem športového vysielania v STV  
- obsahová náplň športového vysielania v STV
- organizačná štruktúra športovej redakcie v STV

Skôr, než sa pozrieme na niektoré čísla a súvislosti, musím, žiaľ konšta-
tovať, že ani v objeme ani v obsahu STV nestabilizovala dlhodobo jasne či-

tateľnú štruktúru priorít, čo objektívne súvisí s vonkajšími 
vplyvmi aj internými nedostatkami inštitúcie.

a)   vonkajšie vplyvy a zasahovanie do koncepcie 
a riadenia STV

b)   časté výmeny riaditeľov a top manažmentov 
s novými víziami a projektami

c)   časté zmeny a rôzne postavenie športového vy-
sielania v programovej skladbe, ale aj v organi-
začnej štruktúre STV 

d)   interné nedostatky v koncepcii riadenia a finan-
covania športového vysielania v STV 

e)  zaostávanie technického vybavenia STV

Každý z bodov by sme mohli rozpitvať a vysvetliť 
podrobnejšie, ale od roku 1993 až po súčasnosť sa v STV 
prelínajú dva zásadné momenty, ktoré nepriaznivo limitujú 
kvalitu športového vysielania:
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1)  šport nikdy nebol prioritou v STV (napriek sledovanosti, napriek 
ekonomickým ukazovateľom, napriek proklamáciám viacerých vede-
ní StV)

2)  šport vždy podliehal tlaku rôznych záujmových skupín (v dô-
sledku nedostatku principiálnej koncepcie sa im často neubránil)

OBJEM ŠPORTOVÉHO VYSIELANIA V STV  

1994 – 661,6 hodín
1997 –   922,9 hodín
2000 – 1208,9 hodín
Od rozdelenia federácie zaznamenala športová redakcia STV bez ohľa-

du na vonkajšie zmeny organizačnej štruktúry STV extenzívny nárast vý-
roby, prudký nárast produktivity práce, ale súčasne aj výrazné zaostávanie 
vývoja podmienok zodpovedajúcich novej realite.

Napriek rastúcemu objemu vysielania sa nedocenenie zmien v rokoch 
1994 až 1996 sa prejavilo v postupnej strate pozícií športového vysielania 
StV. rast konkurencie v mediálnom prostredí, nárast nákladov na získava-
nie vysielacích práv športových podujatí, ale aj prirodzený rast požiadaviek 
na profesionalitu si v zlomovom období rokov 1996 a 1997 žiadal skôr 
posilnenie kvality a finančného zabezpečenia, než objemu vysielania. 

V roku 2000 kulminoval objem športového vysielania až nad hranicu 
1200 hodín ročne, čo tvorilo až desatinu celého objemu vysielania STV 
na oboch programoch. Aj vďaka návratu MS v ľadovom hokeji do STV, 
vďaka ME vo futbale, aj vďaka dovtedy najväčšiemu projektu vysielania 
z OH v Sydney výrazne stúpla sledovanosť STV. V rebríčku priemernej sle-
dovanosti cyklov dosiahlo športové spravodajstvo spolu s Novinami STV 
najvyššie čísla – 33,8 percenta, Góly – body - sekundy na treťom mieste 
29,8 percenta! (išlo však o hodnotenie tzv. denníčkovým výskumom, vtedy 
sa ešte nepoužívali peoplemetre.)

Problémom vtedajšieho riadenia STV bol stúpajúci dlh. 
Neefektívnosť výberu koncesionárskych poplatkov, resp. nízke výnosy 

z predaja reklamy, celková finančná labilita firmy bez reálneho cash flow zna-
menala, že aj objem športového vysielania bol vtedy nad reálne pomery STV.

2003 –   734,8 hodín
2004 – 1113,4 hodín (OH Atény)
2005 –   654,8 hodín
2006 – 1063,0 hodín
Od roku 2003 nastala v rámci „krízového režimu STV“ výrazná reduk-

cia objemu aj športového vysielania. Z ekonomických dôvodov sa zrušili 
viaceré relácie (Euroligy, Tango, Šport extra), ako aj už dohodnuté kon-
trakty vysielacích práv na športové podujatia. Dočasne sa prerušila spolu-
práca s EBU (Eurovízia), čo vyústilo až do úvah topmanažmentu o zrušení 
vysielania OH 2004 v Aténach! Tie sa napokon vysielali aj vďaka vopred 
rozbehnutým procesom podľa pôvodného projektu - po prvý raz aj s cel-
kovým režijným riadením vysielania priamo z dejiska OH. Čo je celosveto-
vý trend.

Po nevyhnutnej a úspešnej ekonomickej stabilizácii STV pod Rybníč-
kovým vedením sa očakával rozvojový program aj športového vysielania. 
Márne, o čom svedčí aj štatistika odvysielaných hodín z roku 2005.  Ďalší 
nárast športového vysielania sa datuje až po odchode Rybníčkového top-
manažmentu.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠPORTOVÉHO VYSIELANIA V STV

Do roku 1993 – súčasť ČST
1993 – 1998 – hľadanie a profilovanie
1999 – 2002 – orientácia na slovenský šport  
2003 – 2006 – komercializácia

Z prehľadu uvedených období je zrejmé, že každé vedenie STV a špor-
tovej redakcie malo iné predstavy o smerovaní a prioritách športového 
vysielania v STV. Do roku 1998 až 1999 išlo o extenzívny záber viacmenej 
všetkých športových odvetví, bez jasnej hierarchie a koncepcie, s prihliad-
nutím na divácky atraktívne športy, ale aj na parciálne záujmy rôznych 
skupín.

V rokoch 1999 - 2002 sa STV snažila o jasnejšie pravidlá smerom k in-
ternému aj externému prostrediu, s dôrazom v spravodajstve aj v publicis-
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tike a v priamych prenosoch na slovenský šport a na najvýznamnejšie špor-
tové vrcholné súťaže roka. Limitom však bola spomínaná zlá ekonomická 
situácia v StV.

Od roku 2003 prevládla komercializácia a redakcia z rôznych dôvodov 
(ekonomických, nekoncepčných, direktívnych) 

rezignovala
- na náročnejšiu športovú publicistiku
- na kvalitu niektorých komentátorských a žurnalistických výstupov
- na hodnotenie kvality svojich výstupov
-  na širší záber mapovania viacerých športových odvetví v rámci kritérií 

verejnej služby (oklieštené spravodajstvo)
-  na komunikáciu s  EBU aj s ďalšími zahraničnými partnermi 
podcenila
-  dlhodobejšiu koncepciu vývoja 
-  úlohu a postavenie krajových štúdií
-  kvalitu prezentácie vo forme aj v obsahu (slovenčina, štylistika, žánrová 

skladba, kreativita)
-  odborný rast svojich redaktorov a komentátorov absenciou na vrchol-

ných podujatiach    
-  ekonomicky silnú oblasť motorizmu a motoristického športu

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ŠPORTOVEJ REDAKCIE V STV

Postavenie športovej redakcie v STV a jej vnútorná štruktúra prechádza-
lo rôznymi fázami vývoja:

-  samostatná redakcia (vrátane produkcie, kameramanov, režisérov, 
administratívy, so samostatným rozpočtom)

- začlenenie do redakcie spravodajstva (bez rozhodovacích právomocí)                  

Častými výhradami predchádzajúcich vedení STV voči expanzii športo-
vého vysielania bolo:

- narúšanie programovej skladby
- ekonomická náročnosť priamych prenosov
-  ekonomická náročnosť kupovania vysielacích práv na športové 

podujatia

Sú to však príznaky nepochopenia významu a šírky športového vysiela-
nia v televízii verejnej služby, ktoré sa korigujú až s príchodom otvorenia 
samostatného športového kanála STV 3. Od roku 2008 sa priority STV 
v športovom vysielaní menia.   

ZÁVER

Ani najväčší športový fanatik nedokáže sledovať športové vysielanie 24 
hodín denne. Na druhej strane ani najväčší športový analfabet sa nevyhne 
občasnému stretnutiu so športom.

Šport má v modernej spoločnosti veľký potenciál rozvoja, využitia, aj 
rastúceho významu. 

Šport v STV má šancu:
- participovať na perspektívach jeho rozvoja,
- reflektovať a spoluvytvárať jeho vývojové trendy,
- formovať záujem verejnosti,
-  získavať na slovenskej mediálnej scéne dominantné postavenie v tejto 

oblasti. 

STV má vďaka športu šancu:
- zvyšovať atraktívnosť vlastného vysielania,
- získavať kredit, prestíž a autoritu v tejto oblasti,
- výraznejšie napĺňať úlohy verejnej služby a súčasne 
- efektívnejšie profitovať na komerčnej báze športového zázemia.

Zákon o Slovenskej televízii vymedzuje v poslaní STV okrem iného aj 
programovú službu, ktorú tvoria aj športové – žánrovo rôznorodé progra-
my.
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SÚHRN

V rokoch 1993 až 1999 športové vysielanie v STV nemalo jasne defino-
vané priority. Podliehalo najmä pri výbere jednotlivých podujatí živelnos-
ti, záujmom jednotlivých domácich športových zväzov, resp. záujmových 
športových skupín. STV v danom období napríklad stratila strategicky dô-
ležité vysielacie práva na MS v ľadovom hokeji.

Od roku 1999 sa v rámci úsporných opatrení pristupovalo k vysiela-
niu domácich športových podujatí koncepčnejšie. STV sa v kolektívnych 
športoch snažila garantovať vysielanie jedného vystúpenia slovenskej re-
prezentácie z vlastných zdrojov, ďalšie – v prípade záujmu zväzov - rea-
lizovala už s ich sponzorským spolupodielom na výrobných nákladoch. 
Výnimkou bol futbal, ktorý mal vďaka vplyvu výsadné postavenie. Vzhľa-
dom na zadlženosť STV sa využívali, nielen v športovom vysielaní, ne-
koncepčné riešenia.                               

Od roku 2003 reštrikcia objemu športového vysielania v STV výrazne 
zasiahla do ponuky domáceho aj zahraničného športu.

Žiaľ, tento trend pretrval aj po skončení tzv. krízového stavu. Pozitív-
nejší trend športového vysielania sa začal v STV znova postupne rozvíjať 
až v roku 2006. Zďaleka však ešte šírkou pokrytia nenapĺňa víziu verejnej 
služby, záujem televíznych športových divákov, ani predstavy športového 
hnutia. To neznamená, že STV má podľahnúť rôznym tlakom externého 

športového prostredia. Môže si však vybudovať dostatočnú autoritu, aby 
bola rovnocenným a nezávislým partnerom v celom procese mapovania 
a rozvoja športu na Slovensku.   

STV nemôže ani v súčasných podmienkach 
- suplovať spolufinancovanie slovenského športu.

STV však môže zvyšovať svoj spoločenský kredit:
- Lepšou diplomaciou vo vzťahoch s jednotlivými športovými zväzmi, 

so Slovenským združením telesnej kultúry, so Slovenským olympijským vý-
borom, so Slovenským paralympijským výborom a s ďalšími relevantnými 
zložkami. 

- Môže iniciovať projekty smerom k Ministerstvu školstva SR, ktoré 
je gestorom slovenskej športovej reprezentácie, a k ďalším štátnym orgá-
nom. 

- Môže predkladať celospoločensky akceptovateľné kampane a projekty 
v oblasti športu a motorizmu a dosiahnuť ich prefinancovanie.

- Môže prehodnotiť svoje priority športového vysielania a celkového 
pôsobenia v tejto oblasti a prehodnotiť postupy ako zvýšiť svoju autoritu, 
kredibilitu, hodnovernosť aj atraktívnosť pre diváka

- Musí mať svoju vlastnú koncepciu, stratégiu aj dlhodobejšiu víziu
- Bezpodmienečne však musí zlepšiť aj svoje technologické zázemie.
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Skúsenosť z Chorvátska:   nová filozofia športového   denníka so spoločenskou   zodpovednosťou
ZVONIMIR BOBAN,  
výkonný riaditeľ denníka Sportske Novosti Záhreb

Zvonimir Boban patrí k najvýznamnejším osobnostiam v histórii chor-
vátskeho futbalu. Svoju kariéru začínal strednopoliar z Imockého v tíme 
Dinama Záhreb, za ktorý v rokoch 1985 – 1991 odohral 109 ligových zá-
pasov a strelil 45 gólov. Za bývalú Juhosláviu nastúpil v 8 zápasoch a stre-
lil 1 gól. Desať sezón potom odohral v talianskej Serii 
A – prvú v Bari a ďalších deväť v AC Miláne, s ktorým 
získal štyri majstrovské tituly. V talianskej lige odohral 178 
zápasov a strelil 21 gólov. V rokoch 1991 – 1999 reprezen-
toval Chorvátsko, za ktoré odohral 51 zápasov a strelil 8 
gólov. Bol známy ako veľmi silný patriot. V roku 1998 ako 
kapitán priviedol reprezentačný tím k doteraz najväčšiemu 
úspechu – zisku bronzovej medaily na majstrovstvách sve-
ta. Kariéru ukončil v sezóne 2001/02 v španielskej Celte 
Vigo, potom sa vrátil domov do Chorvátska.

Po zavŕšení futbalovej kariéry Zvonimir Boban do-
končil štúdium histórie na Záhrebskej univerzite. Začal 
sa venovať novinárskej práci – v roku 2002 mal rubriku 
v denníku Sportske Novosti počas majstrovstiev sveta vo 
futbale, už dlhšie komentuje zápasy chorvátskeho repre-
zentačného futbalového tímu pre národnú televíznu spo-
ločnosť RTL Televizija a zápasy talianskej ligy pre SKY 
Italia, okrem toho má svoju pravidelnú rubriku v talian-

skom denníku La Gazzetta dello Sport. V roku 2005 bol na štyri roky anga-
žovaný do funkcie výkonného riaditeľa jediného chorvátskeho športového 
denníka Sportske Novosti, v ktorom zakrátko po svojom nástupe zaviedol 
významné obsahové aj formálne zmeny.

Denník Sportske Novosti je súčasťou chorvátskej mediálnej skupi-
ny Europa Press Holding, ktorej hlavným majiteľom je Ninoslav Pavič. 
V portfóliu tohto najväčšieho vydavateľského domu v krajine je dovedna 
šestnásť periodík, medzi nimi aj denník Jutarnji List. Zvonimir Boban po-
vedal, že po nástupe na čelo Sportských Novostí si ako jednu zo svojich 
hlavných úloh stanovil, že noviny sa musia stať iniciátorom zmien v postoji 
spoločnosti k športu a venovať oveľa väčšiu pozornosť mládeži.

Rozhovor so Zvonimirom Bobanom pre seminár „Šport v médiách 
– médiá v športe“ pripravil vo februári 2008 v Záhrebe tajomník mediálnej 
komisie SOV Ľubomír Souček a videozáznam z neho vyhotovila Slovenská 
televízia. na seminári bol odvysielaný celý rozhovor so slovenským dabin-
gom, pripraveným v STV.

  Futbal je prakticky v celej Európe i v Chorvátsku 
športom číslo jeden. Vy ste boli naozaj veľkou 
futbalovou hviezdou, ktorá si zvykla na širokú 
publicitu. Z tohto dôvodu pôsobí veľmi nezvyčaj-
ne, že práve vy ste vnímali problém nedostatku 
mediálneho priestoru pre drvivú väčšinu športov 
a pre mládežnícky šport. Na základe čoho ste 
pred angažovaním do funkcie výkonného riaditeľa 
denníka Sportske Novosti prišli k záveru, že jeho 
obsah je problémom?

 „Sportske Novosti som čítal už ako dieťa a vyrastal 
som s nimi. Čítanie tohto denníka bolo mojím dennoden-
ným rituálom. Vďaka nemu som nadobudol vzťah k mé-
diám. Zoznámil som sa postupne s množstvom novinárov 
a spoznal som aj mediálny život. Vedel som, že médiá majú 
vplyv nielen na kariéru športovca, ale aj na jeho myslenie.

Žiaľ, neskorší vývoj Sportských Novostí nebol dobrý 
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a štyri roky ku koncu mojej futbalovej kariéry som sa s ich redaktormi ne-
rozprával. Poznal som štruktúru týchto novín a spôsob myslenia ich novi-
nárov. Mysleli si, že ak špičkoví športovci žijú vo svojom uzavretom a tak 
trochu nereálnom svete, tak že to isté platí to aj pre novinárov, ktorí sú tiež 
hviezdami. Chýbal im kontakt s ozajstnou realitou a čoraz viac sa blížili 
k takzvanej žltej tlači – noviny boli stále viac a viac odlišné od tých niekdaj-
ších Sportských Novostí. Boli plné klebiet, takzvaných senzácií a hrabania 
sa v súkromí športovcov. Keď som videl, kam sa uberajú a ako ich redaktori 
píšu, čítal som ich málo.

Po angažovaní do funkcie výkonného riaditeľa Sportských Novostí som 
chcel reštaurovať ich niekdajšiu slávu. Predpokladal som, že väčšine z re-
daktorov sa nebudú pozdávať novinky, ktoré som chcel priniesť – a to 
sa aj potvrdilo. Prvý rok po mojom nástupe bol preto dosť dramatický. 
Ale podpísal som štvorročný kontrakt a chcel som tie noviny zmeniť. Mal 
som túžbu znovu vzkriesiť staré dobré Sportske, ale s moderným výzorom 
a s novou grafikou, ako otvorené a slobodné noviny.“

  V ktorom období sa začal negatívny vývoj novín? Ovplyvnila na 
tom niečo vojna na Balkáne?

 „S demokraciou prišli nové veci – sloboda slova i tlače, aj celková slo-
boda myslenia. Tá sa však ľahko mení na anarchiu. Vznikli viaceré nede-
mokratické, anarchistické médiá. Žiaľ, médiá sa snažia zarobiť čo najviac 
peňazí, a hľadajú preto senzácie. Podobnú skúsenosť majú všetky tranzi-
tívne krajiny. Ako občana ma to bolí. Aj novinár predsa musí mať morálne 
princípy a sloboda nemôže byť bez zodpovednosti. Balkánska vojna sa na 
tom podpísala tým, že priniesla zmenu režimu. Je lepšie mať dnešnú slobo-
du, než žiť ako voľakedy, ale chce to viac zodpovednosti. Nechcem súdiť, 
ale aj tolerancia musí mať svoje hranice.“

- Na základe čoho vás majiteľ Ninoslav Pavič angažoval do funk- 
cie výkonného riaditeľa Sportských Novostí? Prečo si vybral práve 
vás, aby ste zmenili tvár a obsah denníka? Od začiatku plne akcepto-
val vaše myšlienky, alebo to bol postupný proces?

 „Bol to veľmi dlhý proces, ktorý trvá až doteraz. Ale keď sa niečo 

podpíše, treba to dodržiavať. Na jednej strane musím povedať, že v mno-
hých názoroch sme sa odlišovali, ale na druhej strane priznávam, že cítim 
voči Ninovi veľký rešpekt. Som veľmi rád, že mi dovolil realizovať moje 
myšlienky a projekt, ktorý som mu ponúkol. Keď sa cez svoje kontakty do-
zvedel, že konkurenčný vydavateľský dom Styria chce začať vydávať nový 
športový denník, spýtal sa ma, čo si o tom myslím a ako sa v tejto súvislosti 
pozerám na Sportske Novosti. Povedal som mu, aký mám názor na tieto 
noviny a ako si predstavujem ich zmenu na úplne nový denník. Spočiat-
ku sa mu moje predstavy zdali trochu čudné, ale napokon sme podpísali 
štvorročnú zmluvu. Takpovediac kúpil príbeh, ktorý som ponúkol. Je veľký 
znalec mediálnej problematiky a má obrovské vedomosti. Miluje šport, ale 
vie o ňom málo, pretože šport je osobitný svet. Musím povedať, že z tohto 
dôvodu sme si v mnohých veciach nerozumeli. Hlavné však je, že navzájom 
sa rešpektujeme a napokon ťaháme jedným smerom. Nechal mi značnú 
slobodu v rozhodovaní a pomáha mi.“

  Akými hlavnými zmenami prešiel obsah denníka pod vaším vede-
ním? Máte pocit, že ste úspešný?

 „Spravili sme naozaj množstvo práce. Noviny dostali úplne novú di-
menziu, ktorú vidno na prvý pohľad. Máme nový počítačový systém a za-
viedli sme modernú grafiku, InDesign. Zvyčajne na to treba pol roka až 
rok, my sme to zvládli za tri mesiace. noviny sú dnes plnofarebné.

Ale nemenej dôležitá je obsahová zmena. Pribudlo množstvo informá-
cií, ale tie nie sú dominantné, pretože informácie dnes máte všade, predo-
všetkým na internete. My sme sa potrebovali odlíšiť, na čo slúžia reportáže, 
komentáre, publicistika. Okrem toho sme pridali 8 strán k predošlým 24. 
Venovali sme ich menším športom a mládeží. Predtým sa prakticky žiad-
ne noviny v Chorvátsku sa nevenovali malým športom, všetci písali len 
o futbale a o profesionálnom športe. Ale to je predsa len malá časť celého 
športu, ktorá zahŕňa možno len stotinu športujúcich ľudí! Nemáme žiadne 
právo venovať sa len jej. Oveľa väčšia časť športu je tá, ktorej sa médiá 
prakticky nevenujú – to sú menšie športy, súťaže mládeže či veteránov, 
rekreačný šport, tam všade sa grupuje naozajstná masa ľudí.

Chvalabohu, že sa nám podarilo získať sponzorov pre projekty mlá-
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dežníckeho športu, vďaka čomu vieme pokryť zvýšené výrobné náklady. 
Denník Sportske Novosti po dlhom čase znovu pozná aj mládež. A spon-
zori sa o mládežnícke súťaže, ktoré organizujeme v spolupráci s Chorvát-
skym olympijským výborom a s ministerstvom vedy, vzdelávania a športu, 
naozaj zaujímajú. V rámci denníka som vlani zriadil agentúru, ktorá sa 
zaoberá len týmito súťažami a získava na ne sponzorov. Oni chcú od nás 
konkrétne projekty a tí najväčší sponzori, ako Podravka a Čokolino, sú 
veľmi spokojní. Pre sponzorov nejde len o biznis. Pre marketingový svet 
je dôležité poznanie, že sa snažíme niečo robiť so zodpovednosťou voči 
životu spoločnosti.

Už druhý rok organizujeme miniolympiádu s obrovskou účasťou, jej 
súčasťou sú aj kultúrne súťaže. To považujem za veľmi užitočné. Minister-
stvo vyberá 24 škôl z celého Chorvátska, z každej súťaží osem tried najp-
rv v regiónoch a potom na celoštátnom finále, ktoré bolo vlani v Umagu. 
Pre deti je miniolympiáda príležitosťou realizovať svoje športové sny. Je 
to veľká šou ako v Amerike. Pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí sú v rámci 
ročníkov premiešaní, je to len zábava, ale pre žiakov 5. – 8. ročníka na-
ozajstná súťaž v štyroch individuálnych a štyroch tímových disciplínach. 
Medzi deti prichádzajú aj mnohí špičkoví chorvátski športovci, napríklad 
Janica Kosteličová, Robert Prosinečki, či Goran Ivaniševič. Deti súťažia aj 
proti nim. miniolympiádou do nich zasievame lásku k športu a prinášame 
im radosť. Každý týždeň zverejňujeme v Sportských Novostiach výsledky 
týchto súťaží.

Ale robíme aj ďalšie veci. Napríklad spolu s Chorvátskym olympijským 
výborom sme utvorili nadáciu na doživotnú sociálnu pomoc slávnym chor-
vátskym športovcom. Nadácia každý rok vyberie jednu osobnosť v núdzi, 
ktorá od nej dostáva doživotnú rentu.“

  V rozhovore pre AIPS Magazine, ktorý vyšiel začiatkom roka 
2007, ste povedali: „Nemôžem robiť biznis pre obchodné ciele, čo 
ma robí veľmi atypickým výkonným riaditeľom.“ Napriek tomu 
však musíte brať do úvahy aj ekonomické výsledky spoločnos-
ti. Aký bol dopad obsahových zmien Sportských Novostí na ich 
náklad a príjmy z inzercie? A aká bola reakcia jednak bežných 
čitateľov a jednak chorvátskych športových hviezd?

 „Uvedená zmena obsahu nám nepriniesla veľký rast nákladu, pretože 
ľudí zaujíma predovšetkým futbal, ale mne prináša veľký pocit spokojnosti. 
A aj čitateľom. Predtým boli v rámci celého vydavateľstva podľa priesku-
mov najnespokojnejší práve so Sportskými Novosťami. Teraz sú s nimi 
najspokojnejší zo všetkých 16 periodík, čo mi poskytuje veľké zadosťučine-
nie. Samozrejme, dennodenne bojujeme o každú kunu, ale to je v podnikaní 
normálne.

Mnohí si myslia, že vzhľadom na to, koľko som vďaka futbalu zarobil, 
mám iné meradlá ako bežní ľudia, ale nie je to tak. Mojím hlavným cie-
ľom nie je zarábať peniaze. Pociťujem veľkú spoločenskú zodpovednosť 
a z uvedeného dôvodu som „hrozný“ riaditeľ. To, čo som začal presadzo-
vať v novinách, cítim totiž ako druh mojej misie v prospech chorvátskeho 
športu a celej krajiny. Pokiaľ ide o veľkých športovcov, tí sú s novými Sport-
skými Novosťami veľmi spokojní. To, čo sa udialo s novinami, berú ako 
krok vpred a znovu si ich začali kupovať. Dobre spolupracujeme. V mi-
nulosti som nikdy nedokázal pochopiť, že keď športovec ponúkol novi-
nám exkluzívny rozhovor, ony mu ublížili. Dnes majú Sportske Novosti so 
špičkovými športovcami normálne partnerstvo. Samozrejme, niekedy ich 
oprávnene skritizujeme, ale to je úplne v poriadku.

Ale pýtali ste sa ma na ekonomiku. Je zaujímavé, že v takej malej krajine, 
ako je Chorvátsko, môže prosperovať aj športový denník. Náklad novín sa 
od môjho nástupu zvýšil o 3 percentá. Pritom v printových médiách v Eu-
rópe podľa prieskumu za ten čas náklad celkove klesol o 16,9 percenta. Je 
to asi tým, že v Chorvátsku sa každý pozná a nič sa tu neutají...

Pokiaľ ide o reklamu, máme veľa inzercie predovšetkým od firiem, ktoré 
financujú naše projekty. Máme tri veľké partnerské projekty, vďaka ktorým 
môžeme financovať tie strany navyše, ktoré sme novinám pridali. Nap-
ríklad poisťovňa Croatia Assiguranje, ktorá je partnerom reprezentačného 
futbalového tímu, má u nás v tejto súvislosti zaručené exkluzívne miesto 
na prvej strane novín vždy, keď píšeme o reprezentácii, či už o jej prípra-
ve, alebo o zápasoch. Nikto druhý tam nesmie mať inzerát. Potravinárska 
firma Cedevita zase svoju inzerciu spojila so seriálom článkov o legendách 
chorvátskeho športu. To bola ich brilantná myšlienka – priblížiť mladej 
generácii športových velikánov minulosti, o ktorých dnes už verejnosť tak-
mer nič nevie. Raz do týždňa vydávame v rámci novín kompletný servis pre 
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tipujúcich kurzových stávok Chorvátskej lotérie, čo prináša slušné peniaze 
denníku i samotným novinárom.“

  Myslíte si, že majitelia médií a šéfredaktori jednoducho necítia 
potrebu, aby sa médiá správali spoločensky zodpovednejšie, alebo 
sa predovšetkým boja zlého ekonomického dopadu toho, keby 
začali poskytovať väčší priestor veciam, ktoré sú síce dôležité pre 
spoločnosť, ale noviny či vysielanie jednoducho nepredávajú?

 „Ja si myslím, že oni žijú vo svete dospelých, kým ja mám stále dušu 
dieťaťa. Dokážem pochopiť majiteľov a šéfredaktorov, keď vidia médiá 
len ako biznis, ktorého cieľom je produkovať zisk. Sú nenásytní. Ale nená-

sytnosť môže – obrazne povedané – zjesť ich srdce. My sme ukázali, že sa 
dá ísť úspešne aj inou cestou. Urobili sme si prieskum trhu a zahrnuli sme 
do analýzy aj všeobecné denníky, ktoré venujú športu dosť veľký priestor. 
Ukázalo sa, že k Sportským Novostiam sa vrátila ich niekdajšia čitateľská 
obec – ľudia, ktorí milujú šport. Osemdesiatim percentám z našich súčas-
ných čitateľov sa nepáčila predchádzajúca tvár týchto novín. Dnes naši či-
tatelia tvoria ozajstné športové publikum. Predtým si títo ľudia kupovali 
dvoje noviny, lebo im nestačilo to, čo sa dočítali v Sportských Novostiach. 
Dnes si kupujú už len Sportske Novosti, pretože im dávajú všetko, čo je pre 
nich dôležité. Pochopili, že my slúžime športu, zatiaľ čo ostatní využívajú 
šport. A mladých čitateľov sme pritiahli aj pútavejšou grafikou a plnofareb-
nou tlačou.“
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Športový kanál Slovenskej   televízie – východisko? 
ANDREJ MIKLÁNEK,  
projektový manažér kanála STV 3 – šport

Rozvojový projekt STV: STV šport - tematický programový okruh

CIELE PROJEKTU

1. programový a technologický rozvoj STV 
•  vzniknú predpoklady pre pravidelnú a ucelenú programovú štruktúru 

na Jednotke a Dvojke (bez športových programov)
•  zmenšenie technického a technologického dlhu STV- príprava reťaz-

cov „HD ready“

2. podpora slovenského športu
•  výrazne viac slovenského športu vo vysielaní
•  priama marketingová podpora: prezentácia reklam-

ných partnerov športových subjektov vo vysielaní 
StV

OBRÁZOK 1

ARGUMENTY PRE VZNIK STV ŠPORT  
- Z POHĽADU TELEVíZNEHO DIVÁKA

•  vysoký divácky záujem o šport (MS v ľadovom ho-
keji - historicky najvyššia sledovanosť) = viac športu 
na obrazovke vo forme priamych prenosov, zázna-
mov, publicistiky, dokumentov, spravodajstva či ar-
chívnych spomienok

•  štandardizácia programovej ponuky Jednotky  
a Dvojky

•  komfortnejšia služba počas veľkých športových 
podujatí, napr. OH či MS v ľadovom hokeji - mož-
nosť alternatívnej ponuky

•  obnovenie športovej publicistiky
•  diskusné relácie o problémoch slovenského športu
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ARGUMENTY PRE VZNIK STV ŠPORT - Z HĽADISKA POD-
PORY A ROZVOJA SLOVENSKÉHO ŠPORTU

•  Vysielanie tých športov, ktoré sa na obrazovku dostávali len spo-
radicky (volejbal, basketbal, hádzaná, dostihy/ parkúr, atletika, gym-
nastika...) 

•  Vysielanie najlepšieho juniorského a mládežníckeho športu -  
mediálna podpora talentovaných detí a mládeže

•  Propagovanie zdravého životného štýlu - wellness, zdravá výživa, 
prevencia pred negatívnymi javmi- drogami, alkoholom, fajčením

•  Propagovanie športovísk a zaujímavých športových objektov či 
areálov - mediálna podpora lyžiarskych stredísk, nových športových 
objektov, školských komplexov v rámci ucelených seriálov a pod.

PRIAME A NEPRIAME DOPADY VZNIKU STV ŠPORT

OBRÁZOK 2

OBRÁZOK 3

OBRÁZOK 4
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OBRÁZOK 5

ÚLOHY PROJEKTU V NAJBLIŽŠíCH ROKOCH

Pre rok 2008:
•  štart vysielania 8. augusta programom „Otvárací ceremoniál olym-

pijských hier v Pekingu“
•  v období 8. augusta – 31. decembra odvysielať 1450 hodín športu - 7 

hodín denne od 17:00 do 24:00

Pre rok 2009:
•  odvysielať 3758 hodín športového programu v rovnakej štruktúre ako 

v roku 2008
•  počas pracovných dní 10 hodín denne, t.j. od 14:00 – 24:00
•  počas víkendov a sviatkov 14 hodín denne, t.j. od 10:00 – 24:00

Pre rok 2010:
•  odvysielať 5222 hodín športového programu v rovnakej štruktúre ako 

v predchádzajúcich rokoch
•  počas pracovných dní 14 hodín denne, t.j. od 10:00 – 24:00
•  počas víkendov a sviatkov 17 hodín denne, t.j. od 08:00 – 01:00

Spôsob príjmu Populácia
Satelitný príjem 9,3%

Kábloví operátori 47,5%

IPTV operátori 1%

Spolu 57,8%

Zdroj: TNS kalibračný výskum 2007/1

PROGRAMOVÁ SCHÉMA STV ŠPORT

Na základe prirodzenej periodicity športových súťaží a ročného športo-
vého cyklu (sezónnosť väčšiny športov) bude mať tri základné podoby:

•  počas hlavnej športovej sezóny, t.j. v období, september – máj, kedy 
prebiehajú hokejové I futbalové súťaže,

•  v medzisezónnom období, t.j. jún – august,
•  počas veľkých športových podujatí, napr. MS v hokeji či OH, keď je 

vysielacia štruktúra podriadená vysielaniu týchto eventov. 
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VYSIELANIE JEDNOTLIVýCH PROGRAMOVýCH TYPOV

 2008 (IX-XII) 2009 2010
Programový typ/ 
hodiny vysielania 

týždenný
priemer

kalendárny
rok

týždenný
priemer

kalendárny
rok

týždenný
priemer

kalendárny
rok

priame prenosy - 
akvizičné 12 276 15 780 22 1144

priame prenosy - 
domáca výroba 15 345 20 1040 28 1456

magazíny - akvizičné 5 125 6 312 8 416

magazíny - domáca 
výroba 4 103 5 260 7 364

diskusné relácie 2 52 2 104 3 156

spravodajstvo 7 175 9 468 12 624

archív 8 184 8 416 10 520

kreatíva 7 175 7 364 10 520

celkový objem 
vysielania 60 1450 72 3758 100 5222

ŠTRUKTÚRA NA ZÁKLADE ZASTÚPENIA ŠPORTOV

Športové odvetvie/ hodiny vysielania 2008 (IX-XII) 2009 2010

futbal - domáci (liga + reprezentácia) 160 340 420
futbal - zahraničný (MS/ME, Liga majstrov, ...) 110 240 310
hokej - domáci (liga + reprezentácia) 170 360 460
hokej - zahraničný (NHL) 80 190 280
tenis 40 90 130
motorizmus 90 210 260
atletika 50 60 80
palubovkové športy - volejbal, basketbal, hádzaná 120 380 490
úpolové športy - zápasenie, vzperanie, judo, box 60 120 210
vodné športy - kanoistika, vodný slalom 110 150 200
plávanie 35 45 55
golf 40 50 60
lyžiarske športy - alpské lyžovanie, skoky, ... 110 150 180
ostatné 200 400 500
spolu 1375 2785 3635

ÚČELOVÁ ŠTÁTNA DOTÁCIA- KONCEPT

Záväzok  STV Podpora Ministerstva kultúry SR

2008

Zabezpečiť vysielanie 700 hodín 
programu spojeného výlučne so 
slovenským športom v dohodnutej 
programovej štruktúre

Uhradiť náklady spojené 
so zabezpečovaním výroby 
programu uvedeného medzi 
záväzkami STV vo výške 
90.783.000,- SK na základe 
podrobného popisu štruktúry 
nákladov zo strany STV

 (Referát bol prednesený vo forme powerpointovej prezentácie. 
Jeho autor už medzičasom v STV nepôsobí.)
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Skúsenosti športových   funkcionárov zo spolupráce   s médiami
ZDENKO KRÍŽ,  
generálny sekretár Konfederácie športových zväzov SR

Keďže skúsenosť každého človeka býva vo veľkej miere subjektívna, 
snažili sme sa danú tému objektivizovať dotazníkovou metódou. Jedenásť 
otázok sme zaslali štatutárom (predsedom a generálnym sekretárom) olym-
pijských športových zväzov. V anonymnej ankete sa vrátilo 15 vyplnených 
dotazníkov, ktoré možno považovať za objektivizovanú vzorku názorov 
popredných funkcionárov športových zväzov. Viaceré odpovede boli to-
tožné, v sumáre ich však uvádzame vždy iba raz. Médiá boli rozdelené do 
štyroch skupín – na tlač, rozhlas televíziu a internet, takže aj ich hodnotenie 
(až na dve otázky) je vlastne anonymné, pretože našim cieľom bolo získať 
hodnotenie médií ako celku a a nie konkrétnych novín , rádia, či televízii.

1)  Ako ste spokojní s kvantitou prezentácie športu a športových 
aktivít v médiách?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pozn.
Tlač 1 3 5 3 2 1 1
Rozhlas 1 2 4 3 3 1 1
Televízia 3 4 4 3 1
Internet 2 5 5 2 1

                                      Veľmi nespokojní                   Veľmi spokojní 
Tabuľka jasne ukazuje nespokojnosť športových funkcionárov s kvanti-

tou prezentácie športu a športových aktivít v médiách. Najlepšie z hodno-
tenia vychádza rozhlas, najhoršie televízia.

2)  Ako ste spokojní s kvalitou prezentácie športu a športových ak-
tivít v médiách?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pozn.
Tlač 2 2 5 2 2 2
Rozhlas 1 2 4 4 3 1
Televízia 4 4 3 2 2
Internet 1 1 5 4 2 1 1

                                      Veľmi nespokojní                   Veľmi spokojní 
Ani s kvalitou prezentácie športu a športových aktivít nie je slovenská 

funkcionárska obec spokojná. Najbližšie k spokojnosti majú informácie 
zverejňované na internete, najviac výhrad je ku kvalite televízneho spravo-
dajstva a prenosov.

3)  Ktoré médiá sa podľa Vášho názoru dlhodobo najviac priestoru 
venujú športu a športovým aktivitám? (uveďte za každú oblasť dve).

Tlač Šport 13, Sme 10, Pravda 4
Rozhlas SRO 14, Regina 7
Televízia STV2  11, TA 3  10, JOJ 1
Internet Zväzové stránky 7, Sme.sk 5, Pravda.sk 4

V kvantifikácii priestoru v jednotlivých skupinách médií sa na čele obja-
vili subjekty podľa očakávania: v printových médiách  denník Šport, v ob-
lasti rádií  Slovenský rozhlas, z televízií STV 2 a v sfére internetu interneto-
vé stránky zväzov.
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4)  Ktoré médiá sa podľa Vášho názoru dlhodobo najkvalitnejšie 
venujú športu a športovým aktivitám? (uveďte za každú oblasť 
dve).

Tlač Šport 12, Sme 11, Pravda 7
Rozhlas SRO 14, Regina 6
Televízia STV2  9, TA 3  9
Internet Zväzové stránky 7, Sme.sk 4, Pravda.sk 4

V oblasti hodnotenia kvality médií zverejňujúcich šport bola situácia už 
oveľa vyrovnanejšia. V printových médiách bol prvý Šport tesne pred den-
níkom SME a medzi televíziami funkcionári rovnako hodnotili programy 
STV 2 a TA 3. Slovenský rozhlas a internetové stránky zväzov si aj v kvalite 
udržali zaslúženú dominanciu.

5)  Čo považujete za hlavné pozitíva v medializácii športu  
a športových aktivít? 

Tlač - relatívne veľký priestor pre šport
- pravidelnosť informácií
- najširší záber zo športovej problematiky
- popularizácia  športových odvetví
- dobré príklady zo zahraničia
- propagácia športových podujatí v SR
- príklady pozitívnych vzorov pre mládež
- vzbudzovanie vlastenectva a národného povedomia
- podpora rozvoja tipovania
- prezentácia sponzorov a spätne zlepšenie ekonomiky klubov a zväzov

Rozhlas - aktuálnosť a operatívnosť  spravodajstva
- priame reportáže, resp. vstupy na športoviská
- živé rozhovory s aktérmi súťaží
- informácie aktualizované počas celého dňa
- možnosť počúvať rozhlas prakticky kedykoľvek a kdekoľvek
- objektívnosť spravodajstva
- uprednostňovanie  správ o slovenských športovcoch

Televízia - priame prenosy z významných podujatí
- prezentácia najúspešnejších  športovcov
- obrazové spravodajstvo zo SR i zahraničia
- besedy na aktuálne témy
- v regionálnych TV priestor aj pre menej populárne športy

Internet - prakticky neobmedzený záber športových odvetví a podujatí
- možnosť rýchlej reakcie
- streamingové prenosy
- on line výsledky
- príležitosť prezentovať aj odborné stanoviská
- pluralita názorov na problémy
- možnosť bez obmedzení prezentovať reklamných partnerov
- relatívne malé náklady na prevádzku stránky
- čoraz širšia dostupnosť, najmä u mladej generácie
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V pozitívach medializácie športu a športových aktivít slovenskí športoví 
funkcionári najlepšie hodnotia tlač a internet, aj keď veľmi trefne ocenili aj 
špecifické kvality rozhlasu a televízie. Zaujímavosťou je vyzdvihnutie stre-
amingových prenosov, ktoré by v budúcnosti mohli výrazne konkurovať 
priamym televíznym prenosom.

6)  Čo považujete za najväčšie negatíva v medializácii športu 
a športových aktivít? 

Tlač - prílišná orientácia na futbal a hokej
- slabý záujem o väčšinu športov
- nedostatok odbornosti a skúsených odborníkov
-  neznalosť základných pravidiel a predpisov v jednotlivých 
športoch

- čierno-biele videnie problémov v športe
- naháňanie senzácií a „pikošiek“ na úkor serióznych komentárov
- priveľa zahraničného športu na úkor domáceho
- nezdravé  glorifikovanie športovcov
- periodikum bez chyby je raritou
- slabá znalosť slovenského jazyka
- prílišná orientácia obsahu na vkus tipujúcich
- zanedbávanie športu mládeže
- amatérska tvorba o profesionálnom športe

Rozhlas -  nepomer futbalu a hokeja v porovnaní s ostatnými úspešnými 
športmi

- znižovanie záberu prezentovaných športov
- prílišná orientácia na NHL a zahraničný futbal
- triviálne otázky v rozhovoroch
- prílišné spoliehanie sa na agentúry

Televízia - celkove malý priestor pre šport
- jednoznačná presila futbalu a hokeja bez ohľadu na výsledky
- malá šanca dostať na obrazovku slovenský šport
- nízka profesionalita moderátorov a redaktorov
- slabá jazyková pripravenosť moderátorov
- glorifikovanie percenta sledovanosti
- snaha o riešenie športových káuz bez hlbšej znalosti problematiky
- požiadavky televízie na príspevok za športové prenosy
- chýbajúci športový kanál

Internet - nepravidelná aktualizácia stránok
- nie vždy zaručené aktuálne  spravodajstvo
- možnosť prezentovať aj nekorektné informácie
- neprehľadnosť stránok
- väčšina stránok obsahuje veľa chýb
-  absentuje  nepretržité  redigovanie obsahu webových stránok  
(u zväzov)

Slovenskí športoví funkcionári najviac negatív vidia v medializácii špor-
tu a športových aktivít v printových médiách. Prílišnú orientáciu na futbal 
a hokej však vyčítajú aj televízii a rozhlasu. Veľmi vážna je kritika odbornosti 
novinárov. Z pohľadu funkcionárov je to najmä neznalosť pravidiel a pred-
pisov, slabá znalosť slovenského jazyka, nízka profesionalita a priveľa chýb 
v médiách. Na zamyslenie je aj prílišné preferovanie  zahraničného, aj keď 
väčšinou kvalitnejšieho športu, na úkor slovenských súťaží a športovcov.

7)  Aké sú Vaše pozitívne skúsenosti (poznatky) z pracovných 
stretnutí s predstaviteľmi médií (všetkých druhov)?

- seriózny prístup starších redaktorov k riešeniu problémov
-  v médiách je niekoľko veľmi dobre pripravených novinárov, žiaľ, je ich 

čoraz menej
-  redaktori chápu problémy slovenského športu, ale vzhľadom na pokyny ma-

jiteľov (vydavateľov) médií majú obmedzené možnosti pomôcť ich riešiť
- snaha písať o športových udalostiach pútavo
- rýchla reakcia aj na výnimočné situácie
- objektívne informácie z tlačových besied.
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Športoví funkcionári oceňujú skôr tzv. starú školu novinárov, ktorí majú 
viac skúseností i odborných vedomostí a pozerajú sa na šport komplexne. 
Medzi pozitíva patrí aj pohotovosť novinárov a snaha priblížiť športové 
udalosti pútavo.

8)  Aké sú Vaše negatívne skúsenosti (poznatky) z pracovných 
stretnutí s predstaviteľmi médií (všetkých druhov)?

- malý záujem o seriózne témy, hlad po senzáciách
- preceňovanie, resp. podceňovanie úspechov
- nedostatok športového i všeobecného vzdelania
- absencia často aj elementárnej slušnosti
- nerešpektovanie súkromia športovcov,  trénerov a funkcionárov
-  falošná kolegialita novinárov – nekritizujú sa navzájom ani po publiko-

vaní nezmyslov
- neochota priznať si verejne chybu
- vydávanie subjektívneho  názoru jednotlivca za stanovisko redakcie.
Kritika smerom k predstaviteľom médií je zameraná najmä na malý zá-

ujem o seriózne témy, ale aj na neochotu priznať si omyly a tzv kolegialitu, 
keď novinári kritizujú prakticky každého s výnimkou vlastných kolegov, aj 
keď publikujú zjavne chybné fakty a názory.

9)  Ako by sa podľa Vás dala zlepšiť medializácia športu a športo-
vých aktivít na Slovensku?

- dať viac priestoru aj ďalším športom okrem futbalu, hokeja a tenisu
-  zlepšiť propagáciu športu, zvýši sa záujem verejnosti, rozšíri sa člen-

ská základňa, bude viac talentov, ktoré dosiahnu pre Slovensko lepšie 
výsledky

- zlepšiť spoluprácu zväzov a klubov s novinárskou obcou
-  zvýšiť propagáciu domáceho a zahraničného športu aspoň v pomere 

70 : 30
- viac využívať streamingové prenosy zo športových podujatí
- propagovať výnimočné výsledky aj v tzv. malých športoch
- využiť športový kanál na dobrú prezentáciu slovenského športu.

V otázke zlepšenia medializácie športu sa športoví funkcionári vzácne 
zhodujú – dať viac priestoru aj iným športom ako sú futbal, hokej a tenis, 
zvýšiť v médiách podiel domáceho športu na úkor zahraničného a propa-
govať výnimočné výsledky aj z malých športov.

10) Čo Vám v médiách najviac chýba?

- naozajstný šport
- širší výber športov
- priame televízne prenosy najmä z olympijských športov
- odbornosť, serióznosť, etika
- fundované články o olympizme a športovej politike.
Aj v otázke, čo najviac v médiách chýba, sa väčšina odpovedí zhodovala: 

viac športov, viac televíznych prenosov, viac odbornosti, serióznosti a etiky 
a viac príspevkov z olympizmu a športovej politiky.

11)  Mali by sa podľa Vášho názoru usilovať športové subjekty 
o vznik vlastného média? Ak áno, uveďte akého!

-  vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nie, ale skôr zriadiť 
agentúru na vyhľadávanie sponzorov

- nemá zmysel
- skvelá myšlienka
- internetové noviny a športový kanál by stačili
- radšej zaviesť v každom zväze funkciu hovorcu
- zvážiť vydávanie časopisu  ako bol voľakedy ŠTART
- internet postupne vytlačí  printové média, ktoré sú už aj dnes vlastne 

na internete.

Na problematiku vzniku vlastného média majú športoví funkcionári 
veľmi rozporné pohľady, ktoré sú ovplyvnené najmä nedostatkom finan-
čných prostriedkov. Ukazuje sa, že nový športový kanál STV by mohol 
vyriešiť časť problémov a veľké rezervy sú vo využívaní internetu. Veľkou 
neznámou je zatiaľ informačný systém, ktorý prostredníctvom Národného 
športového centra pripravuje MŠ SR.
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Skúsenosti športového   novinára s funkcionármi   a športovcami
MARIÁN ŠIMO,  
dlhoročný športový novinár s pôsobením v denníkoch 
šport, Pravda a Sme

Môj príspevok sa neopiera o žiadny výskum, je len empirickým poku-
som o zhrnutie prežitého a odpozorovaného za štyri desaťročia novinár-
skej praxe do niekoľkých nesúvislých súvetí.

Werich tvrdil, že zo všetkých karambolov sveta je najhorší ten s blb-
com. V športe som zažil dosť zrážok, ale tých s blbcom určite menej ako 
v bežnom živote. Úplní blbci sa v športe dlho nezohrejú. 
Pooblbujú a buď ich vykopnú alebo sami odídu. 

O tejto budove niektorí ľudia vravia, že ju november 
obišiel. Netvrdím, že to tu nepáchne zatuchlinou, ale ak na 
niečo slovenský šport zvlášť dopláca, tak na svoju rozdro-
benosť, ktorá mu neumožňuje prejaviť svoju silu. A tá je 
dielom obdobia tesne po novembri.

Zvonimir Boban to vystihol: šport je osobitný svet. Vo 
vzťahu novinár – funkcionár a novinár – športovec však 
v zásade platí to, čo pre väčšinu vzťahov: Ako sa do hory 
volá, tak sa z hory ozýva. A to v oboch garde.

Čo sme si my športoví novinári s funkcionármi a špor-
tovcami? Sme súperi? To by sme boli samovrahovia, pod-
pilovali by sme si pod sebou konár. Spoluhráči? To by nám 
čitateľ dal. Sudcovia? Občas sa tak tvárime, ale nad vecou 
môžeme byť aj bez píšťalky či talára. Diváci? To nám ob-
čas závidia aj kolegovia: Vám je hej, vravia. Ako keby im 
na sneme politickej strany nebolo.

Niekedy máme právom na seba ťažké srdce. Inokedy však len preto, že 
vychádzame z pomýlenej premisy, že stojíme na opačných brehoch. Omyl, 
stojíme na tom istom.

Funkcionári a športovci dnes vyčítajú žurnalistom najmä negramotnosť, 
negativizmus a bulvárnosť. Tí, čo podľa nich málo vedia o športe, jeho 
systéme, pravidlách, histórii a o jeho osobnostiach, chcú preukrutne veľa 
vedieť o zákulisí, o súkromí i zárobkoch športovcov a namiesto písania 
o úspechoch sa  vyžívajú v pitvaní neúspechov. To je však problém len pár 
najvychytenejších športov – mnohé iné by boli rady aj tomu, ale o ne médiá 
ani nezakopnú.

Žurnalisti naopak funkcionárom a zavše i športovcom zazlievajú ne-
ochotu sa vyjadriť nielen po víťazstve, ale aj po prehre, alibistické zatĺkanie 
konfliktov, prehmatov či škandálov, alebo frázovitosť. V niektorých prípa-
doch aj slabý tok informácií a zlé pracovné podmienky na športoviskách: 
kľúčovo mám na mysli novinárske miesta a prísun výsledkov.

Voľakedy novinár začínal od piky. Od noticky. Od tretej ligy. Od sprá-
vy z okresnej spartakiády. V redakcii sa mu mal kto venovať. Mal mu kto 

preorať rukopis, mal ho kto poslať do knižnice, aby si ne-
myslel, že dejiny športu sa začali rokom jeho narodenia, 
mal mu kto podať tiket Športky s názvami 49 športových 
odvetví, aby si nemyslel, že okrem „jeho“ obľúbeného fut-
balu či hokeja žiaden iný neexistuje.

Dnes ho v redakciách spravidla hodia do vody s odka-
zom plávaj. Dokonca mu šéfovia neraz vymedzia plavebné 
dráhy: futbal, hokej, tenis a senzácie. A on pláva – často 
po povrchu.

Nie je to však občas podobne aj s obsadzovaním pred-
sedníckych postov v športových zväzoch? Chýbajú peniaze 
alebo nevieme, kam z konopí? Zvesme z hrušky nejakého 
podnikateľa alebo politika.

Základom dobrej komunikácie medzi športovými sub-
jektmi a médiami sú osoby prvého kontaktu. Hovorcov 
však má a vždy bude mať iba pár veľkých spolkov. Ok-
rem toho, hovorcu ako tlmočníka názorov inštitúcie zvlášť 
v prípade káuz prijímajú vedenia redakcií s nevôľou – len 
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v krajnej núdzi. Nečudujem sa, keď na obrazovke vidím mladú pipku odô-
vodňujúcu politiku vlády verklíkujúcu naučenú vetu-dve o oblasti, o ktorej 
logicky nemá poňatia.

S hovorcom je to ako s rozhodcom: obojstranná spokojnosť je, keď 
nikto nevie, kto ním bol, no všetko prebehlo ako malo. Čiže novinár dostal 
základné informácie a s nimi kontakt na zodpovedného funkcionára, a ten 
odpovedal bez vykrúcania a k veci.

Vo fungujúcich väčších spolkoch to v prípade zbehlého novinára beží 
aj bez hovorcu. Ideálnou osobou je generálny sekretár, prípadne predseda 
zväzu – nič proti dobrovoľným, ale spravidla logicky viac vedia tí platení. 
Kanoistika je skvelým príkladom, že ním môže byť šéftréner. Keď sa ho 
však spýtate na to, či sa vo zväze chystá palácová revolúcia, odkáže vás na 
predsedu či sekretára a má recht.

Osoby prvého kontaktu nesmú byť osobami jediného kontaktu. Ak sa 
tak začnú správať, stávajú sa podozrivými.

Viacerí funkcionári dávnejšie pochopili, že médiá potrebujú. Niektorí sa 
v styku so žurnalistami obdivuhodne vypracovali: dokážu zahrať na strunu 
toho média, pre ktoré práve poskytujú rozhovor, a cielenou drobnou pikan-
tnosťou uspokoja ich povrchný záujem.

Ideálna východisková pozícia pre novinára je byť in, ale aj off. Byť doma 
v športe, ale zároveň ostať nad problémom. Ideálnym vzťahom s funk- 
cionárom, trénerom či športovcom je partnerský. Vybudovať si ho sa 
však nedá na jedno posedenie. Šanca stúpa počtom kontaktov, znalosťami 
o športe a serióznosťou v prístupe k získaným informáciám, zvlášť k tak- 
zvaným „off  record“.

V športovom hnutí očividne panuje strach zo zneužitia informácií. Zjav-
ne väčší ako v minulosti.

Za starého režimu neexistoval bulvár a isté témy boli tabu. Novinár sa 
pohyboval vo vymedzenom koridore: odtiaľ potiaľ. To neznamenalo, že sa 
dozvedel menej, ako sa novinár dozvie dnes. Naopak. Vedel oveľa viac, ako 
smel napísať. Funkcionári veľmi dobre vedeli, čo novinár smie a čo nesmie. 
Preto sa trebárs o dopingu dozvedel možno viac než tí, ktorým sa podával. 
O dopingu čs. vrcholových športovcov sa však smelo písať až po tom, 
keď Antonína Himla na čele ÚV ČSZTV vystriedal Jindřich Poledník a keď 
v Moskve zorganizovali svetovú konferenciu o boji s dopingom.

Pomerne jasné hranice zákazov či z nich odvodenej autocenzúry patria 
chvalabohu minulosti. Ostali nejasné hranice osobnej zodpovednosti novi-
nára. Je neporovnateľne väčšia ako kedykoľvek v minulosti.

Ale väčšia než predtým je aj zodpovednosť športového funkcionára. Jej 
dôsledkom však nesmie byť väčšie zatĺkanie, ale naopak väčšia otvorenosť 
- pravdaže, spojená s väčším vážením slova.

Športy s komunikatívnymi ľuďmi na čele majú podstatne väčšiu šancu 
dostať sa do médií. Animozita či urazenosť vedie k presnému opaku.

Tragédiou slovenskej žurnalistiky je, že rezignovala na témy, ktoré sú 
iste ťažké, ale pre stav a zdravý vývoj spoločnosti oveľa závažnejšie, ako 
to, či naši futbalisti postúpia alebo nepostúpia na finálový turnaj MS či ME 
alebo či naši hokejisti hrajú na MS o medailu alebo o záchranu. Mám na 
mysli zúfalú situáciu v školskom a univerzitnom športe, v stave športovísk 
či v štátnej podpore športu.

Až nepochopiteľný rešpekt je v žurnalistickej obci pred témami, ktoré sú 
odrazom sporov športových kruhov s politickými.

Profesorská komentárová žurnalistika socialistickej éry, v ktorej novinár 
ako keby stál za katedrou a poučoval či karhal, vyšla z módy. Komentáre vô-
bec vyšli z módy. Novinárom ostala na vyjadrenie názoru iba dva príbuzné 
žánre: poznámka a glosa. Sú však takí, ktorí za celý život nevyužijú ani to. 
Uspokojuje ich spravodajské referovanie a tlmočenie názorov iných: špor-
tovcov, trénerov či funkcionárov. Ako keby šport bol len 1:0 – 2:0.

Za to si však musia spytovať svedomie aj športoví funkcionári. Nevedia 
presvedčiť médiá o potrebe pomoci riešiť nadstavbové problémy sloven-
ského športu. Čo je najhoršie, nevedia o tom presvedčiť ani politikov, a tí sú 
v tomto smere kľúčoví. A problém je zasa najmä v neschopnosti vonkajšej 
komunikácie a slabej vnútornej súdržnosti.

Ak chceme pohnúť športovú káru, tak rozhovor funkcionára a novinári 
sa nesmie končiť slovami: Len to napíš, ale, prosím ťa, mňa necituj. Naopak, 
musí sa začať vetou: Mám pre teba problémovú tému a pokojne ma cituj.

Nekoketujme s politikmi. Dosiaľ ani jedna slovenská vláda slovenskému 
športu nepomohla. Naopak, väčšina z nich mu uškodila, niektoré dokonca 
veľmi. Aj táto vláda o pomoci len rozpráva. Ak z toho, čo urobila, šport 
predsa bude mať nejaký choseň, tak len v prípade, že sa naozaj spustí tretí 
kanál Slovenskej televízie.
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Pohľad novinára   z dvoch brehov na vzťah   médií a športovej obce 
ĽUBOMÍR SOUČEK,  
dlhoročný redaktor denníka šport,  
v súčasnosti mediálny pracovník SOV, predtým SZĽH

Dovoľte mi, aby som začal malým historickým exkurzom. Na slávnost-
nej večeri po vzkriesení antických olympijských hier, ku ktorému došlo 
v júni 1894 na medzinárodnom kongrese v parížskej Sorbonne, zaklada-
teľ novovekých olympijských hier Pierre de Coubertin povedal: „My všetci 
sme rebeli a to je dôvod, prečo nás tlač, ktorá vždy podporovala prospešné 
revolúcie, pochopila a pomohla nám. Za to všetko chcem 
tlači z celého srdca vysloviť svoju vďaku.“ S trochu zve-
ličenia sa dá povedať, že v tejto chvíli sa vlastne začalo 
partnerstvo športu a masmédií.

Pierre de Coubertin popri svojom pedagogickom a funk- 
cionárskom pôsobení aj často písal do novín a snažil sa 
o dobré vzťahy s novinármi. Aj Coubertinov najdlhšie pô-
sobiaci následník vo funkcii prezidenta medzinárodného 
olympijského výboru Juan Antonio Samaranch mal k mé-
diám blízko a desať rokov viedol tlačovú komisiu MOV.

Dnes má Medzinárodný olympijský výbor dve osobit-
né mediálne komisie – jednu pre tlač a druhú pre rozhlas 
a televíziu. Aj Slovenský olympijský výbor má už veľa ro-
kov svoju mediálnu komisiu. To len potvrdzuje vnímanie 
významu masmédií pre šport a olympijské hnutie. Koniec 
koncov, na zatiaľ poslednom olympijskom kongrese v ro-
ku 1994 v Paríži bol vzťah olympijského hnutia a masmé-
dií jednou zo štyroch ústredných rokovacích tém.

Je známych viacero prípadov, keď sa športoví novinári stali významnými 
športovými funkcionármi. Nemôžem zabudnúť ani na to, že médiá sú or-
ganizátormi mnohých významných športových podujatí a vyhlasovateľmi 
väčšiny prestížnych ankiet.

●    ●    ●

Prečo som začal takýmto odbočením od mojej témy referátu, ktorý by 
mal mať vyslovene praktický obsah? Nuž preto, aby som ilustroval, že mé-
diá a športová obec principiálne nie sú nepriateľmi, ale partnermi. Hoci 
často to tak nevyzerá.

Rozumný športový funkcionár, tréner, ale aj športovec si uvedomu-
je, že médiá sú pre šport potrebné, nevyhnutné, treba s nimi komuniko-
vať a aspoň v nevyhnutnej miere spolupracovať, aj keď niekedy môžu na 
oboch stranách existovať osobné antipatie a averzie. A rozumný športový 
novinár si zase uvedomuje, že ak chce, aby s ním niekto dlhodobo komu-
nikoval, môže ho síce aj opakovane kritizovať s použitím presných fak-

tov a jasných argumentov, ale nie okiadzať, nespravod-
livo a neobjektívne haniť, nepresne citovať, alebo jeho 
myšlienky účelovo pozmeňovať vytrhávaním z pôvodné-
ho kontextu – a už vôbec nie klamať. Teda, aby som bol 
presný – obe strany by si to mali uvedomovať, pokiaľ sa 
chcú správať rozumne. Ale často sa im to nedarí. Žiaľ, 
musím konštatovať, že na oboch stranách vládne značná 
miera nepochopenia pozície, priorít a reálnych možností 
tej druhej strany.

Počas 25 rokov pôsobenia v denníku Šport som na-
dobudol množstvo praktických novinárskych skúseností. 
V posledných viac ako troch rokoch k ním pribudli nové 
– takpovediac z druhého brehu, z práce najprv hovor-
cu Slovenského zväzu ľadového hokeja a v súčasnosti už 
druhý rok odborného pracovníka Slovenského olympij-
ského výboru pre styk s masmédiami a s verejnosťou. 
S médiami tak už štvrtý rok prichádzam do styku pre-
dovšetkým ako ten, kto im má poskytovať informácie 
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o činnosti športového subjektu, zabezpečovať tlačové služby, starať sa 
o ich akreditácie, atď. Zároveň vidím ich prácu takpovediac zvonku a mô-
žem ju porovnávať s mne dôverne známou situáciou, keď aj ja som bol 
„vnútri“.

●    ●    ●

Musím povedať, že moje skúsenosti z posledných rokov sú dosť tristné. 
Na oboch stranách som objavil dosť veľa averzií k tej druhej strane, ale 
aj diletantizmu. Neprezradím žiadne tajomstvo, keď poviem, že voči Slo-
venskému zväzu ľadového hokeja zaujímali médiá v tomto období zväčša 
kritický postoj a nevideli v jeho práci takmer žiadne pozitíva. A činnosť 
Slovenského olympijského výboru ich zase zaujímala oveľa menej, než by 
prislúchalo významu národného olympijského výboru.

Prizriem sa najprv médiám, pretože s nimi som za tie roky spätý tak-
povediac pupočnou šnúrou. Hoci budem hovoriť o športovej žurnalistike, 
mnohé moje názory a poznatky sa dajú zovšeobecniť na slovenskú žurna-
listiku ako takú.

Trend bulvarizácie slovenských médií je taký výrazný, že ho v posled-
ných rokoch musel zaregistrovať každý. Bulvárny je často nielen spôsob 
spracovania, ale aj výber tém. Dominantným cieľom je zaujať pozornosť 
čitateľa. Pre televízie sa fetišom stali údaje z peoplemetrov, pre rozhlaso-
vé spoločnosti údaje o počúvanosti, pre printové médiá zase o čítanosti, 
pretože tieto čísla lákajú inzerentov, z ktorých peňazí médiá (s výnimkou 
verejnoprávnych) dominantne žijú.

Keďže podnikanie v médiách je naozaj podnikaním, ktorého základným 
cieľom je produkovať zisk, je to na jednej strane normálne. Cieľ by sám ose-
be nebol zlý. Zlé však je, že v honbe za jeho dosiahnutím vymizla spoločen-
ská zodpovednosť autorov i celých redakcií, dramaticky upadla odbornosť 
redaktorov a o úrovni používania spisovného jazyka aj vo verejnoprávnych 
médiách už ani nehovorím. Médiá zaplavilo množstvo mladých redakto-
rov, ktorým chýbajú elementárne odborné znalosti, ovládanie spisovného 
jazyka, chuť vzdelávať sa a pochopiteľne aj skúsenosti. Nechýba im však 
dravosť a chuť rýchlo si urobiť meno na verejnosti – nie však kvalitnou 
prácou, ale honbou za senzáciami, prekrúcaním faktov a výrokov, alebo nie-

kedy aj úplnými výmyslami. Robia pritom to, čo im dovoľujú, alebo často 
priam prikazujú tí, ktorí ich do médií prijali, zamestnávajú a riadia.

Kvalifikačné kritériá pre prácu v médiách sú dnes povážlivo nízke. Stačí 
si pozrieť požiadavky v inzerátoch na prijatie nových športových redakto-
rov. Dokonca aj jeden náš mienkotvorný denník vytýčil vo svojich tohto-
ročných februárových inzerátoch pre nových adeptov tejto profesie také 
nízke požiadavky, aké by spĺňal hádam každý štvrtý človek v produktívnom 
veku, ktorého by ste oslovili na ulici.

Je tragédia, že mnohí starší a skúsení, kvalitní novinári musia dennoden-
ne bojovať s trendom bulvarizácie, ktorý v jednotlivých médiách presadzu-
je ich vedenie a s tým, že na ich úkor sú zvýhodňovaní mladí dravci, ktorí 
– česť výnimkám - novinársky zďaleka nedorástli na ich úroveň. Je tragédia, 
že keď sa takíto starší a skúsení novinári rozhodnú opustiť redakciu, v kto-
rej sa prestali cítiť dobre, majú často veľký problém sa zamestnať niekde 
inde, pretože uvedený trend je všeobecný.

Možno sa zdá, že som odbočil od hlavnej témy, ale všetko uvedené 
sa podpisuje na tom, že vzťah športovej obce k športovým redaktorom 
a k médiám vo všeobecnosti sa povážlivo zhoršil. Bulvarizácia spôsobila, 
že médiá sa až na výnimky prestali seriózne, systematickejšie a s pocitom 
spoločenskej zodpovednosti venovať témam, ktoré sú pre šport životne 
dôležité.

Tematický obsah športovej žurnalistiky sa zredukoval na futbal, ľadový 
hokej, tenis, formulu 1, plus zopár výnimočných osobností a zopár kľúčo-
vých udalostí v slovenskom a medzinárodnom športe. Všetko ostatné je 
podružné a čoraz viac vytesňované. Vážnym témam financovania športu, 
výstavby športovísk, nášho zaostávania vo vrcholovom športe, či úpad-
ku športu na školách sa médiá, alebo skôr len niektorí konkrétni autori, 
venujú úplne sporadicky. Dlhodobo macošský prístup štátu a až tragický 
prístup ministerstva financií k slovenskému športu akoby médiá takmer 
vôbec netrápil. Pri pohľade na obsah médií sa zdá, že mládežnícky šport 
ako keby na Slovensku ani neexistoval a že výchovný alebo kultúrny roz-
mer náš šport a olympizmus vôbec nemajú. Celé je to od médií nezodpo-
vedné a krátkozraké.

Mediálna ignorancia mnohých dôležitých tém, čoraz väčšia snaha vy-
hľadávať bulvárne a senzačné témy, nízka odbornosť žurnalistov, pre-
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dajnosť niektorých z nich, pocit bohorovnosti a často až zlomyseľnosť 
niektorých médií spôsobili, že značná časť športovej obce sa „siedmej 
veľmoci“ vzhľadom na jej moc síce vo svojom vnútri bojí, ale pritom si 
médiá ani redaktorov neváži a má o nich celkove veľmi nízku mienku. 
Prispievajú k tomu aj diletantské, naivné, útočné či podrývačské otázky, 
ktoré sú predovšetkým už spomínaní mladí „dravci“ dychtiví vytiahnuť 
aj v psychicky vypätých situáciách, keď môžu spôsobiť prudkú reakciu 
športovca, trénera, či funkcionára. Niektorí na takú reakciu priam čakajú, 
iní tak robia nechtiac. Mnohí novinári sa totiž nedokážu vžiť do pocitov 
športovca či trénera, ktorý práve prežil veľké sklamanie a snažia sa z neho 
za každú cenu vytiahnuť okamžité dojmy a reakcie, čo nebýva dobrý ná-
pad. Na základe skúseností z hokeja, ku ktorému sa viažu veľké emócie, 
by som o tom mohol veľa rozprávať.

Športové médiá zo všetkých uvedených dôvodov stratili značnú časť 
svojich tradičných a pôvodných recipientov. Získali síce iných hlavne z ra-
dov fanúšikov najväčších športov a predovšetkým tipujúcich, ktorí sa stá-
vajú závislými na výsledkoch, ale stratili množstvo tých, ktorí boli alebo sú 
v športe aktívne činní a pre ktorých sa šport stal významnou súčasťou ich 
života a často aj profesnou náplňou. To považujem za veľmi nebezpečné 
pre budúcnosť celého slovenského športu, pretože médiá takto nechávajú 
značnú jeho časť takpovediac padať do priepasti. A akým témam sa médiá 
chcú venovať potom, keď tu už nič poriadne nebude?

●    ●    ●

Už som povedal, že moje skúsenosti z posledných rokov sú dosť trist-
né. Žiaľ, nadobudol som ich nielen s médiami, ale aj so športovou obcou. 
Športovci, tréneri ani funkcionári neraz nemajú pochopenie pre elementár-
ne potreby médií, ktoré sú spoločné pre médiá všetkého druhu, od najse- 
rióznejších až po najbulvárnejšie. Tá najzákladnejšia potreba sa viaže na čas. 
Fakt, že pre médiá existuje niečo ako uzávierka, že noviny sa robia v nie-
koľkých vydaniach a že na východ Slovenska odchádzajú už pred polnocou, 
akoby niektorí ani neboli schopní vnímať.

Napríklad v hokeji to mnohí nedokázali pochopiť, ani keď som im všet-
ko opakovane vysvetľoval. Žurnalisti pre nich vždy boli tí, ktorí otravujú, 

nedajú pokoj, nenechajú ich vydýchnuť si, osprchovať sa, prezliecť - a eš-
te sa aj pýtajú hlúposti. Pritom ráno patrili medzi prvých, ktorí siahali po 
novinách či po internete, aby videli, čo sa udialo, čo sa o tom píše a čo kto 
povedal. Ale fakt, že tie písmenká do novín samé nenaskáču, že žurnalista 
ich musí napísať, v reálnom čase nahrať rozhovory a ešte ich aj spracovať 
a odoslať, akoby sa vymykal chápaniu mnohých ľudí v športe.

Pri hokeji som ako hovorca reprezentačného tímu zažil mnoho veľmi 
stresujúcich situácií, v ktorých som sa ocitol takpovediac medzi dvoma 
mlynskými kameňmi. A nech by som spravil čokoľvek, vždy by som bol 
pre niekoho zlý, pretože miera nepochopenia špecifík práce médií zo strany 
reprezentantov hokeja bola značná.

Na majstrovstvách sveta 2005 vo Viedni bola šatňa nášho tímu asi 
150 metrov od mixzóny, v ktorej môžu médiá hovoriť s hráčmi. Vzhľa-
dom na v hokeji zvyčajné praktiky, ale aj na túto značnú vzdialenosť by 
bolo normálne, že vybraní hráči sa pri médiách zastavia hneď po od-
chode z ľadu. Lenže od vedenia tímu som dostal príkaz, že hráči musia 
ísť po víťaznom zápase najprv do šatne, aby si družstvo v rámci rituálu 
zakričalo víťazný pokrik. Nuž som ich od novinárov takmer násilne od-
tŕhal. A keď som o chvíľku neskôr vytypovaných hráčov, ktorých novi-
nári chceli spovedať, v šatni žiadal, aby sa vrátili do mixzóny, už bolo 
takmer nemožné ich presvedčiť, aby v korčuliach a spotení prešli celú 
tú dlhú cestu späť. Viacerí boli ochotní prísť za novinármi až potom, 
keď sa osprchujú a prezlečú. Lenže médiám zatiaľ bežal cenný čas úplne 
neproduktívne a zbytočne. Reptali, nadávali – a mali plnú pravdu. Trvalo 
hádam tri dni, kým sa mi vedenie podarilo presvedčiť, že takýto príkaz je 
nezmyselný a prinesie zväzu len negatívne reakcie a možno aj negatívnu 
publicitu. Ale môj dlhoročný priateľ a rozhlasový kolega, ktorému som 
po prvom zápase odtiahol hráča od mikrofónu, sa aj tak so mnou takmer 
rok nerozprával.

Podobných nešťastných a nezmyselných príkazov som počas pôsobenia 
pri hokeji dostal viac. Vždy sa ukázali ako kontraproduktívne. Podobne ako 
občasný prístup bývalého reprezentačného trénera Františka Hossu k mé-
diám. Neuvedomoval si, že človek v jeho funkcii je takpovediac verejným 
činiteľom, ktorý musí komunikovať s médiami, či sa mu to páči, alebo nie 
a ešte k tomu na určitej úrovni.
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Nazdávam sa, že okrem iných faktorov aj uvedené praktiky sa mohli 
podpísať na tom, že médiá vo všeobecnosti dnes nemajú k hokejovému 
zväzu priaznivý vzťah.

Zažil som viackrát aj predtým ako novinár nepríjemné príhody, ktoré 
spôsobili oprávnene negatívnu reakciu médií. Napríklad na ZOH 1992 
v Albertville skokan na lyžiach, exmajster sveta Jiří Parma mne ako prvému 
z novinárov z ČSFR povedal, že bude rozhovory poskytovať len za pe-
niaze, pretože po predchádzajúcom podľa neho neoprávnenom vyhodení 
z reprezentácie prišiel o dosť peňazí a potrebuje si to vykompenzovať. To 
zopakoval potom aj ďalším novinárom. Táto hlúposť takmer zapríčinila 
jeho okamžité vylúčenie z výpravy. O iné extrémy sa zase postarali naprík-
lad biatlonistky Murínová a Pavkovčeková na ZOH 2002 v Salt Lake City, 
keď sa po nevydarených pretekoch úplne odmietli baviť s novinármi. Žiaľ, 
tlačový atašé výpravy, ktorý stál pri nich, neurobil nič, aby im pripomenul 
základné povinnosti reprezentanta na olympijských hrách, vyslaného za 
štátne peniaze.

Sú aj ďalšie negatíva, ktoré spôsobujú, že novinári nemajú zväč-
ša vysokú mienku o športovej obci a jej zástupcoch. Veď napríklad  
schopnosťou dobre formulovať myšlienky, súvisle a konkrétne sa vyjad-
rovať, hovoriť k veci a nebodaj povedať aj niečo, nad čím treba a hod-
no viac premýšľať, naši športovci, tréneri či funkcionári až na výnimky 
nedisponujú.

●    ●    ●

Myslím si, že obe strany si majú čo vyčítať oprávnene. Ale nezaškodilo 
by, keby si uvedomili to, čo som predoslal v úvode. Športová obec a mé-
diá principiálne nie sú nepriateľmi, ale partnermi. Navzájom sa potrebujú 
a v mnohých prípadoch sedia na spoločnej lodi. Konflikty a protichodné 
úsilie jedných aj druhých môžu tú loď potápať. Keď si obe strany robia 
svoju prácu seriózne, zodpovedne a s pochopením pre pozíciu druhej stra-
ny, vzťahy sú lepšie.
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ZÁVEREČNÉ SLOVO K SEMINÁRU

Hodnotný a prospešný seminár
ZDENKO KRÍŽ,  
predseda mediálnej komisie SOV

Seminár na tému „Šport v médiách, médiá v športe“ poukázal na 
širokospektrálne pozitívne i negatívne vzťahy športu a médií. Oba tieto 
fenomény súčasnej doby majú nezanedbateľný vplyv na našu spoloč-
nosť, osobitne na mladú generáciu. Prezentované témy v podaní odbor-
níkov z oblasti médií i športu ukázali, že v súčasnosti sa ocitol v kríze 
nielen slovenský šport, ale aj športová žurnalistika. Chýbajú jej význam-
né osobnosti a komercializácia výrazne ovplyvňuje obsah médií. Škrípe 
aj spolupráca športových funkcionárov a športových novinárov, čo je na 
škodu športu i obsahu športových médií, a v konečnom dôsledku celej 
športovej verejnosti.

Športoví funkcionári kritizujú novinárov najmä za slabé odborné zna-
losti, povrchnosť, honbu za senzáciami, preferovanie futbalu a ľadového 
hokeja na úkor ostatného športu, preceňovanie, resp. podceňovanie niek-
torých úspechov, nerešpektovanie súkromia športovcov, falošnú kolegia-

litu športových novinárov, neochotu verejne si priznať chybu, vydávanie 
subjektívneho názoru za názor redakcie, negativizmus, bulvarizáciu špor-
tu, atď.

Športoví novinári vyčítajú športovým funkcionárom najmä slabý tok 
informácií zo zväzov a klubov do médií, zlé pracovné podmienky na špor-
toviskách, alibizmus, neochotu vyjadrovať sa ku konfliktom, škandálom, či 
prechmatom v športe, frázovitosť, strach zo zneužitia informácií, zbytočné 
koketovanie s politikmi atď.

Na seminári odznelo aj viacero pozitívnych príkladov spolupráce. Naj-
markantnejšia je skúsenosť z Chorvátska, kde denník Sportske novosti doká-
zali zvýšiť náklad novín úplne opačným spôsobom ako sa o to usilujú naše 
médiá – dali viac priestoru malým športom a mládeži. Ich šéfredaktor Zvoni-
mir Boban, bývalý skvelý futbalista, si neuveriteľne ctí zásadu spoločenskej 
zodpovednosti médií a snaží sa ju presadzovať v každodennej praxi. 

V živej diskusii zúčastnených odzneli aj námety na riešenie. Zaintereso-
vaní sa zhodli, že treba zlepšiť najmä komunikáciu medzi funkcionárskou 
obcou a športovými novinármi, vytvárať im lepšie podmienky na prácu na 
športoviskách, lepšie a všestrannejšie využívať potenciál STV 3 pre všetky 
športové zväzy a športovú publicistiku, ustanoviť vo zväzoch osoby zod-
povedné za masmediálnu komunikáciu a postupne odstraňovať vzájomnú 
averziu, ktorá je obojstranne škodlivá.

Športoví funkcionári a médiá nie sú nepriateľmi, ale partnermi a tak sa 
aj musia k sebe správať.
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