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INTERPRETÁCIA INTERPRETÁCIE 

Imrich JENČA 

Abstrakt 

Autor sa v príspevku zaoberá programom vysielania Slovenského rozhlasu po poslednej programovej zme-
ne. V príspevku poukazuje na reakciu časti poslucháčov, ktorí zmenu štýlu moderovania považujú za jazy-
kovú a obsahovú chybu vysielateľa. Príspevok súčasne poukazuje na absenciu definície verejnej služby 
v rozhlasovom vysielaní. 

Kľúčové slová 

Slovenský rozhlas – preformátovanie – verejnoprávnosť – program – štýl moderovania – reakcie poslucháčov 

 
Od začiatku uplynulého roka sa v mediálnom prostredí (ale nielen v ňom) intenzívne 

diskutuje o preformátovaní vysielacích okruhov verejnoprávneho rozhlasu na Slovensku. 
Uvedený krok najmä v prvých mesiacoch po zmene výrazne polarizoval verejnosť – odbor-
nú i laickú. Odborná kritizovala predovšetkým údajný odklon od verejnoprávnosti, laickú 
zase primárne vyrušuje zmena formy vysielania na prvom okruhu. V súvislosti s programo-
vými zmenami prišlo totiž vo vysielaní Slovenského rozhlasu aj k zásadnej zmene z hľadiska 
podávania obsahu – t. j. došlo k zmene štýlu moderovania. Moderovanie, a to predovšetkým 
na stanici Rádio Slovensko, sa vyznačovalo skôr konzervatívnym štýlom interpretácie – bol 
charakteristický pokojným, nevzrušivým štýlom v tempe okolo 115 slov za minútu, bez vy-
užívania expresívnej lexiky. (Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že štýl moderova-
nia je daný predovšetkým spôsobom interpretácie a potom výberom lexikálnych prostried-
kov. Veta má zväčša jednoduchú stavbu a zvyčajne obsahuje zreteľne formulovanú myšlien-
ku.) Otázkou však je, či vôbec môžeme hovoriť o akomsi štýle moderácie – na pomenovanie 
dovtedajšieho spôsobu interpretácie textu je výstižnejšie pomenovanie „spíkrovanie“, keďže 
ide predovšetkým (alebo dokonca bezvýhradne) o čítanie vopred pripravených textov, teda 
o interpretáciu písomných podkladov. Text zväčša rešpektuje zákonitosti písaného prejavu 
a len v minimálnej miere reflektuje osobitosti rozhlasového prejavu – teda hovoreného prejavu. 

Rozhlasovosť sa teda do interpretácie nepremieta v primárnej podobe, ale v sekundárnej, 
teda až pri interpretácii – zvukovom stvárnení informácie. Tá potom spočíva v napodobova-
ní nepripravenej výpovede – zmenami tempa, melodiky, zvyšovaním frekvencie páuz, vypl-
nenými pauzami a podobne. Moderátori síce „chodili“ na mikrofón naživo, ale málokedy 
naň aj skutočne povedali improvizovanú vetu – ak, tak najčastejšie pri vedení rozhovoru 
v štúdiu (aj ten sa však realizoval vždy na základe písomnej predlohy), prípadne pri telefo-
nickom kontakte s poslucháčom. 

V zásade teda môžeme hovoriť, že v skutočnosti išlo o spíkrovanie, keďže klasické spík-
rovanie neumožňovalo voľné prehovory na mikrofón.1 

                                                           
1 Neumožňoval to štatút Jazykovej sekcie pri Slovenskom rozhlase – podľa tohto dokumentu je spíkrovanie 
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Poslucháči si na tento spôsob oslovovania zvykli, dá sa povedať, že iný model predovšet-
kým na prvom okruhu verejnoprávneho rozhlasu ani nepoznali. Niektoré pokusy o liberál-
nejší spôsob oslovovania poslucháčov v zásade medzi poslucháčmi nevyvolávali väčšiu odo-
zvu. Ako príklad by som mohol uviesť niekoľkokrát oživovaný model moderovania moderá-
torskou dvojicou. Takéto pokusy je možné evidovať aj v čase pred vytvorením duálneho 
vysielacieho systému. Dvaja moderátori v štúdiu zákonite mali priestor na to, aby časť dis-
kurzu prebiehala medzi nimi, v tom prípade bol poslucháč ako adresát až sekundárny. Keď-
že sa tieto rozhovory mali odvíjať spontánne, vytvoril sa súčasne priestor na nepripravený 
dialóg, teda na improvizáciu. Absencia zásadnejšej odozvy bola zapríčinená aj tým, že poslu-
cháči selektovali program podľa začiatkov relácií magazínového typu, teda programu, zre-
teľne fixovaného v programovej skladbe časom. Jedna relácia, moderovaná dvoma moderá-
tormi, zásadnejšiu zmenu vo formáte vysielania nepredstavovala. Iná situácia je však v sú-
časnosti, keď sa dvaja moderátori začali ozývať z prúdového vysielania, teda v čase, keď mo-
derovaný prúd predstavuje niekoľkohodinový blok vysielania. 

Posledné programové zmeny v Slovenskom rozhlase zasiahli rozhlasový program prvého 
okruhu verejnoprávneho rozhlasu naraz v niekoľkých smeroch. Z magazínového formátu 
vysielania sa prešlo na vysielania v prúde. Magazínové relácie manažment zrušil, pričom 
túto zmenu odôvodnil tým, že do programu, štruktúrovaného začiatkami a koncami maga-
zínových relácií, sa prakticky nedá vstúpiť s operatívnou informáciou, respektíve – do takto 
koncipovaného programu sa s aktuálnou informáciou vstupuje len veľmi ťažko. To je vážny 
argument a je opodstatnený – v dnešnej deľbe úloh medzi jednotlivými druhmi médií tým 
rozhlas stráca svoju najdôležitejšiu prednosť – operatívnosť. Veľmi rýchlo sa to ukázalo po 
vzniku duálneho vysielacieho priestoru, keď komerčné rozhlasové stanice ukázali, že prog-
ram verejnoprávneho rozhlasu je ťažkopádny. 

Na druhej strane však treba jedným dychom dodať, že návrat k operatívnosti, respektíve 
k jej radikálnemu zvýšeniu, vytvorilo verejnoprávnemu vysielaniu iný problém – poslucháč 
stratil „istotu pevného začiatku“. Prúdové vysielanie malo síce prinášať tie isté témy ako 
magazínové relácie (a aj sa o to usiluje, no výsledok zatiaľ nenapĺňa očakávania posluchá-
čov), ich rozptýlenosť v prúdovom vysielaní je taká veľká, že poslucháč (a predovšetkým 
poslucháč s predchádzajúcimi posluchovými návykmi) sa v nej len ťažko orientuje. Sťažuje 
to aj aktuálne stanovený pomer slova a hudby, ktorý umožňuje (či presnejšie – ktorý si vy-
žaduje) väčšinu slovných vstupov predeľovať dvoma pesničkami. Ak berieme do úvahy, že 
priemerná dĺžka jednej pesničky je okolo 3 minút, potom poslucháč dostáva tému aj so 
šesťminútovými odmlkami, čo znižuje percepciu vysielanej témy. Tieto dva znaky môžeme 
považovať za súčasť súboru noriem a postupov na zakódovanie a dekódovanie informácie. 

„Jednotlivci, používajúci médium, musia príslušné postupy a normy aspoň do istej miery zvládnuť. Zvládať 
ich však neznamená, že dotyčný je schopný ich jasne a explicitne formulovať. Skôr to znamená, že je 
schopný tieto normy a postupy v praxi užívať, že vie, ako má pokračovať.“ (Thompson, 2004, s. 25) 

                                                                                                                                                          
forma interpretácie pripraveného textu. 
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Adresát informácie sa nedožaduje ich explicitnej formulácie, trvá však na tom, aby sa 
dodržiavali.2 Zmena symbolov mu totiž nenarúša len komunikačný vzorec – recepcia me-
dializovaných produktov zasahuje ostatné činnosti publika do takej miery, že sa stáva akti-
vizátorom jeho denného režimu. (Thompson, 2004, s. 38) 

Prúdové vysielanie zvyšuje nároky aj na moderátorskú prácu – väčšia plocha sa ťažšie za-
pĺňa aktuálnymi publicistickými témami, a tak sa do vysielania dostávajú vo väčšej miere 
„oddychové témy“ – čítané zaujímavosti interpretované moderátorom. Odľahčenosť takých 
príspevkov navodzuje štýl moderovania komerčných rozhlasových staníc, kde podobné prí-
spevky tvoria väčšinu publicistického slova. Zvýšila sa rýchlosť moderovania (je približne na 
hranici 135 – 140 slov), vo väčšej miere sa v moderátorských textoch objavuje expresívna 
a hovorová lexika, celkový štýl prehovoru má v niektorých pasážach blízko k žoviálnosti. 
Ide teda o zreteľnú tendenciu omladiť poslucháčske zázemie verejnoprávneho vysielania 
približovaním sa k štýlu vyjadrovania mladých ľudí. 

V súvislosti s percepciou rozhlasového programu je potrebné pripomenúť teóriu tzv. 
konštitutívnych rysov textu (v tomto prípade rozhlasovej mediálnej produkcie), ktorá pou-
kazuje na potrebu podrobnejšej analýzy sociálnych podmienok, v ktorých komunikát vzni-
kol, šíril sa a bol prijímaný. Ide, podľa J. Thompsona, o všedný charakter receptívnej činnos-
ti – prijímanie, recepcia mediálnych produktov je rutinná, zažitá praktická činnosť, vykoná-
vaná ako nedeliteľná súčasť každodenného života. (Thompson, 2004, s. 36) Výskumy, ktoré 
sa v tomto smere uskutočnili, naznačili, že recepcia rovnakého komunikátu závisí od kon-
textu, sociálneho statusu a ďalších okolností. Kontext, ako sa zdá, môže dokonca nadobud-
núť v percepcii primárny význam, obsah komunikátu sa potom stáva sekundárnou zložkou 
interakcie. Recepcia je teda situovaná aktivita v priestore i v čase. Percepcia zmien frek-
venčných pásiem vysielania Slovenského rozhlasu bola v čase prechodu výrazne ovplyvnená 
technickými dôsledkami tejto zmeny – teda prechod časti programov na druhý programový 
okruh verejnoprávneho rozhlasu a následne jeho prechod na VKV, čo sťažilo (niekde do-
konca znemožnilo) príjem programu na starších typoch prijímačov. Podobná situácia sa na 
Slovensku už vyskytla, a to po prechode Slovenskej televízie na plnofarebné vysielanie. Aj 
to si vyžadovalo nevyhnutné náklady na inováciu prijímacej techniky, v tom čase však tento 
krok nemal taký negatívny ohlas. Súvisí to, prirodzene, aj s možnosťou vyjadriť sa k takýmto 
krokom. Nepochybne tu zohráva úlohu aj aktuálny sociálny status publika. 

Verejnosť v takýchto prípadoch, slovami J. Thompsona, zreteľne zohráva úlohu akéhosi 
globálneho dozoru na národnej úrovni. Pravda, i keď ohlas na vysielanie verejnoprávneho 
rozhlasu rozsahom naznačuje skupinovú interakciu, nejde o zladenú formu responzívneho 
správania – ako sa to stalo v kauze vymáhania koncesionárskych poplatkov. (Thompson, 
2004, s. 72) 

Rozhlasovému vysielaniu na okruhu Rádio Slovensko nemožno vyčítať neprofesionalitu 
– naopak, rady rozhlasových pracovníkov posilnilo mnoho ostrieľaných žurnalistov. Objavi-
li sa v ňom nové, profesionálne hlasy so skúsenosťou s rozhlasovým vysielaním pre mladú 
generáciu – teda pre generáciu, ktorá v publiku verejnoprávneho média čoraz výraznejšie 

                                                           
2 V tejto súvislosti by sme mohli použiť i výraz „komplexné rozhranie“ (pozri Bystřický, 2006, s. 59 – 61). 
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absentuje. V stručnosti možno uviesť, že formát prvého okruhu verejnoprávneho rozhlasu je 
profesionálne postavený dobre a rovnako by sme mohli hodnotiť aj jeho vysielanie. Z čoho 
teda pramení nespokojnosť časti publika? Nuž, predovšetkým sa narušila spomínaná rutinná, 
zažitá praktická činnosť, vykonávaná ako nedeliteľná súčasť každodenného života. Pripo-
mienky ku kvalite programu sú zväčša zástupný problém. Aktuálny formát prvého okruhu 
verejnoprávneho rozhlasu je skrátka iný. Poslucháčsky stereotyp doznieva veľmi dlho, naj-
mä medzi poslucháčmi vo veku 40+, a tí tvoria podstatnú časť publika Slovenského rozhlasu. 
Namieste je teda otázka, či preformátovanie okruhu bolo dobrým krokom. Často sa v súčas-
nosti uvádza ako príklad verejnoprávnosti v rozhlasovom vysielaní prvý okruh českého ve-
rejnoprávneho rozhlasu. Aj tento okruh síce prešiel na prúdové vysielanie, no primárnou 
slovnou informáciou zostala v jeho vysielaní aktuálna publicistika z domáceho diania. To je 
pochopiteľné, takúto skladbu programu výrazne ovplyvňuje ekonomické zázemie vysiela-
nia. Napriek tomu Český rozhlas koncom uplynulého roka ohlásil zásadné zmeny vo vysie-
laní svojho prvého okruhu – Radiožurnálu. Analýza dôvodov tejto zmeny a rozbor naznače-
ných východísk ukazujú, že výsledok má mať približne rovnakú podobu ako súčasný formát 
Rádia Slovensko. Zmeny dokonca uvádza nový slogan Českého rozhlasu – ideme bojovať 
s komerčnými médiami ich zbraňami. Prijaté programové zmeny však vyvolali navlas rov-
naké reakcie ako v Slovenskej republike pri preformátovaní okruhu Rádio Slovensko.3 Uve-
dené reakcie sa však netýkajú len zmeny programovej skladby; zásah do programu ovplyv-
ňuje ešte jeden významný fenomén rozhlasového vysielania – podcast.4 

Nie je to v súčasnosti jednoduchá situácia – vysielanie verejnoprávnych rozhlasov musí 
prejsť zásadnými zmenami, teraz do pracovného procesu vstupuje generácia, ktorá verejno-
právne vysielanie nikdy cielene nepočúvala. A táto generácia by sa mala časom stať jeho 
publikom. Nevyhnutnosť uvádzanej zmeny súčasný poslucháč nevníma – chce zachovať 
charakter a štýl vysielania, na ktorý je zvyknutý. Zmeny teda považuje za zhoršenú kvalitu 
vysielania, za úpadok verejnoprávnosti. Pritom s rovnakým problémom zápasia všetky ve-
rejnoprávne rozhlasy v Európe. Odhadnúť dôsledky týchto zmien je dnes veľmi ťažké, a to 
stojíme vlastne na prahu digitalizácie, ktorá zásadne rozšíri programovú ponuku elektronic-
kých médií. Už teraz sa zvyšuje konkurencia aj na tomto poli – agentúrne spravodajstvo 
dnes bežne ponúka zvukové spravodajstvo, prvý denník na Slovensku nedávno skončil tes-

                                                           
3 Ján Potůček k tomu v Lidových novinách uvádza: „Vo všetkých doterajších rozhovoroch Barbora Tachecí 

[riaditeľka Radiožurnálu; pozn. I. J.] hovorí, že jej cieľom je vytvoriť moderné informačné rádio pre prevažnú 
väčšinu poslucháčov v Českej republike. To je veľmi všeobecná formulácia a nehovorí nič o forme, ako chce 
Tachecí tento výsledok dosiahnuť. Ak za mikrofón posadí Luciu Výbornú a Michala Bílka, vymení Janu 
Klusákovú za Halinu Pawlowskú, rozpustí monotematické programy do častejších spravodajských relácií, 
nemôže čakať nič iné, než obvinenia z komercializácie Radiožurnálu.“ (http://www.lidovky.cz/radiozurnal-
fakta-a-emoce-0hv-/ln_noviny.asp?c=A080119_000006_ln_noviny_sko&klic=223482&mes=080119_0) 

4 „Jedna z programových zmien so sebou priniesla zrušenie (ako hovorí pani riaditeľka) tzv. ghet programov. To 
preložené do češtiny znamená zrušenie mnohých pôvodných programov bez náhrady a tzv. rozdrobenie 
obsahu do celého dňa. Uvedený postup má ale veľmi nepríjemnú vlastnosť tiež pre poslucháčov, ktorí počúvajú 
zo záznamu Radiožurnál na internete (Rádio na přání) alebo na svojom MP3 prehrávači (podcast). Po Novom 
roku nie je v elektronickej forme prakticky čo počúvať...,“ uvádza na blogu denníka Respekt David Kňourek 
a dodáva: „Viac než polovica programov už neexistuje, čo je viac než 60 percent podcastov.“ 
(http://knourek.blog.respekt.cz/c/22548/Tacheci-likviduje-podcast.html) 



Imrich JENČA 
 

85 

tovanie tzv. denníkovej televízie, pričom už má na ňu vyčlenených redaktorov.5 A tak sa 
vysielanie verejnoprávneho rozhlasu bude formátovať stále ťažšie, vždy totiž bude musieť 
obsiahnuť celú generačnú skladbu obyvateľstva. 
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The Interpretation of the Interpretation 

Abstract 

Author deals with the program of the Slovak Radio after the last change of program. In his report, he po-
ints out the reaction of a part of listeners that considers the change of speakers’ style as a language and 
contentual deficiency of the broadcaster. At the same time, the report points out the absence of the public 
service definition in radio broadcasting. 
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5 Šéfredaktorom Živé.sk, čo je názov obrazového spravodajstva denníka SME, sa stal Filip Hanker. 
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