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FUNKCIA SPOLUKOMENTÁTORA 
V PRIAMOM TELEVÍZNOM PRENOSE 

 
Jozef Mergeš 

 
Abstrakt 

Príspevok sa primárne zameriava na charakteristiku a vymedzenie funkcií športového 
spolukomentátora pri komentovaní priamych športových prenosov v slovenskom tele-
víznom prostredí, sekundárne na vymedzenie chápania pojmu spolukomentátor v kon-
frontácii s analogickými pojmami používanými v iných krajinách (color commentator, co-
commentator, comentarista, consultant a pod.). Vo všeobecnosti spočíva hlavná funkcia 
spolukomentátora v komplexnom analyzovaní javov odohrávajúcich sa na hracej ploche, 
ktorým dopĺňa komentátora. Prítomnosť spolukomentátora pri komentovaní športové-
ho podujatia má výrazný vplyv aj na výstavbu komentátorského prejavu komentátora, 
pretože medzi komunikujúcimi dochádza k častým dialógom, ktoré neraz obohacujú zá-
žitok televízneho diváka. 
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ÚVOD 

o kontextu priamych športových televíznych prenosov v slovenských 
médiách bol pojem spolukomentátorspolukomentátorspolukomentátorspolukomentátor, odkazujúci na profesiu rečníka, 

ktorý analyzuje a dopĺňa komentátorakomentátorakomentátorakomentátora, zavedený takpovediac automaticky. 
Ide o zreteľný pojem, ktorého význam je na prvý pohľad jasný a nezdá sa, že 
by sme sa nad jeho terminologickými východiskami museli pozastaviť. Avšak 
prvá časť tohto zloženého termínu – spolu – evokuje rovnoprávnosť, hoci 
o nej pri pohľade na prácu komentátorských dvojíc počas sledovania futbalo-
vých zápasov ligy majstrov či majstrovstiev sveta nemožno hovoriť v takom 
zmysle, ako sme kedysi hovorievali o svojich spolužiakoch. Domnievam sa 
preto, že tento termín je z istého uhla pohľadu nepresný, pretože len veľmi 
vágne odráža funkcie, ktoré sa v práci spolukomentátora zrkadlia. Čo je spo-
lukomentátor? Ako možno jeho pôsobenie v tkanive priameho televízneho 
prenosu funkčne vymedziť? To sú otázky, ktorým sa budem venovať v tomto 
príspevku, a verím, že vnímavému čitateľovi poskytnem aspoň niekoľko re-
levantných odpovedí. 
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TERMINOLOGICKÉ VYMEDZENIE POJMU SPOLUKOMENTÁTOR 

V americkej odbornej literatúre venujúcej sa športovému komentovaniu 
v televízii, ale i v mediálnej praxi televízií samotných, možno pre pojmy ko-
mentátor a spolukomentátor nájsť zaužívané, zodpovedajúce pojmy, a to po-
jem playplayplayplay----bybybyby----play announcerplay announcerplay announcerplay announcer a pojem color commentatorcolor commentatorcolor commentatorcolor commentator. Play-by-play anno-
uncerom sa tu rozumie tradičný komentátor, ktorý objektívne informuje di-
váka o dianí na hracej ploche. Slovami D. Sullivana (2006, s. 139), komentátor 
„prízvukuje mód objektivity verbálnym zhrnutím akcie zachytenej kamera-
mi“. V tomto móde sa podľa Sullivana môžu objavovať i prejavy poukazujúce 
na estetiku športového výkonu, ktoré pomáhajú divákovi chápať širší kontext 
prebiehajúcej udalosti tým, že sa aktuálne prebiehajúca udalosť vzťahuje na 
udalosti z odlišného času a priestoru. Komentátor typu play-by-play teda svo-
jím prejavom podčiarkuje princíp neopakovateľnosti momentu počas priame-
ho televízneho prenosu a vyzdvihuje jeho dôležitosť vo vzťahu k iným po-
dobným momentom. 

Color commentator, v slovenčine spolukomentátor, dopĺňa, avšak aj často 
vysvetľuje výroky komentátora. C. Gerhardt (2008) o „spolukomentári“, teda 
prejave, ktorý spolukomentátor počas priameho športového prenosu aktuálne 
vytvára, vraví, že sa najčastejšie využíva ako výplň v nezaujímavých častiach 
hry. Toto tvrdenie je, podľa môjho názoru, prinajmenšom veľmi zjednodušu-
júce. Z tohto pohľadu sa totiž v dramaturgii priameho televízneho prenosu 
javí spolukomentátor ako sekundárny prvok, pretože, a to je už moja dom-
nienka, má možnosť hovoriť len vtedy, ak je na to čas. Samozrejme, prax uka-
zuje, že takáto vyhranená polarizácia kompetencií spolukomentátora vo 
vzťahu ku komentátorovi nefunguje, pretože ochotu ujať sa slova v priamom 
prenose možno priamo úmerne odvodiť od asertivity každého spolukomentá-
tora. Sullivan (2006, s. 140) svojím tvrdením, že sa od spolukomentátora oča-
káva premostenie medzier v priebehu akcie počas športového zápolenia, 
v podstate takisto prízvukuje sekundárnosť „farebného komentovania“, avšak 
treba pripomenúť, že táto premisa vzniká v sociálno-kultúrnom prostredí 
s typickými sekvenčnými športmi ako bejzbal či americký futbal, ktoré majú 
pravidelné prestávky vyplývajúce z hry obsiahnuté vo svojom natureli, a teda 
sa z hľadiska percepcie priameho prenosu stávajú dôležitými, nie nezaujíma-
vými. Možno povedať, že spolukomentátor sa verbálne prejavuje vo chvíli, 
keď si to vyžadujú dramaturgia priameho televízneho prenosu či športové 
zápolenie samotné, a nie iba vtedy, keď je dianie z hľadiska atraktivity nezau-
jímavé. 
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POJEM SPOLUKOMENTÁTOR V CUDZÍCH JAZYKOCH 

Pojem spolukomentátor má v rôznych jazykoch odlišné podoby,1 ktoré sa 
od jeho slovenského označenia viac či menej odkláňajú. V taliančine sa na 
označenie pojmu spolukomentátor používa výraz commento technico (voľný 
preklad: technický komentár). Vo francúzštine sa spolukomentátorovi hovorí 
consultant a komentátorovi commentateur sportif. V turečtine je komentáto-
rom spiker, spolukomentátorom yorumcu – tento pojem možno, paradoxne 
vo vzťahu k slovenčine, preložiť ako komentátor. V Latinskej Amerike je si-
tuácia obdobná – spolukomentátorom je commentarista, komentátorom nar-
rador, prípadne locudor. Fínsky výraz selostaja (komentátor) možno preložiť 
ako „ten, ktorý vysvetľuje“, spolukomentátorom je vo Fínsku kommentaattori. 

Z uvedeného stručného exkurzu do cudzích jazykov možno vyvodiť, že 
v konkrétnych jazykoch je význam pojmu spolukomentátor úzko naviazaný 
na dominantnú funkciu spolukomentára v dramaturgii priameho športového 
prenosu. Napríklad opisný výraz color commentator (pozri časť 1.1), známy 
z americkej angličtiny, evokuje funkciu spolukomentátora prostredníctvom 
použitia adjektíva color, teda farebný, pestrý. Podľa daného konceptu je spo-
lukomentátorom taký pracovník médií, ktorý spestruje objektívne komento-
vanie svojho kolegu – komentátora (play-by-play announcer). Taliansky vý-
raz commento technico odkazuje na doplňujúcu funkciu spolukomentára, 
teda na fakt, že rečový prejav komentátora možno doplniť technickými po-
známkami (napríklad v prípade futbalu hodnotením schopností jednotlivých 
hráčov). Vo francúzskom výraze consultant sa dominantná funkcia spoluko-
mentára javí ako podporujúca, spolukomentátor sa tu vynára vo funkcii po-
radcu, a to napríklad pri opise a vysvetľovaní neprehľadných situácií. 

Markantne odlišné chápanie pojmov komentátor a spolukomentátor, v po-
rovnaní s prostredím slovenských médií, vnáša do terminologického diskurzu 
týchto pojmov latinskoamerické prostredie. Pojem narrador (komentátor) 
odkazuje na „toho, kto rozpráva príbeh“, zatiaľ čo pracovník médií, ktorý 
tento príbeh vysvetľuje, sa nazýva commentarista. Podľa tohto konceptu by 
sme komentátora mohli nazývať rozprávačom, hlásateľom a spolukomentáto-
ra komentátorom. 

 
 

                                                      
1 Ďalej použité pojmy z cudzích jazykov možno vyhľadať napríklad v online dostupných článkoch How 

to Be a Football Co-Commentator, prípadne Color Commentator (konkrétne webové linky sú uvedené 
v literatúre). 
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FUNKCIE SPOLUKOMENTÁTORA V DRAMATURGII PRIAMEHO 
ŠPORTOVÉHO PRENOSU 

Vzhľadom na čoraz častejšie využívanie spolukomentátorov v priamych 
televíznych prenosoch sa možno domnievať, že uplatňovaním spolukomentá-
torov sa zo strany médií cielene zvyšuje kredibilita priameho športového pre-
nosu. Spolukomentátor, podobne ako komentátor, komplexne analyzuje jav, 
avšak u diváka získava kredibilitu aktivitou v príslušnej societe zoskupenej 
v prostredí spoločenského kontextu konkrétnej hry alebo športovej disciplí-
ny. Komentátor vo vzťahu k publiku nadobúda serióznosť, pretože je novinár, 
spolukomentátor preto, lebo je spravidla bývalým športovcom, od ktorého sa 
očakáva, že sa vo svojom remesle vyzná a orientuje. V prípade futbalových 
prenosov, ktorým sa dlhodobo venujem, je teda spolukomentátorom najčas-
tejšie aktívny alebo bývalý futbalista, prípadne aktívny alebo bývalý futbalo-
vý tréner. 

Z hľadiska komunikačných funkcií je v tkanive priameho športového pre-
nosu komentátor nadradený spolukomentátorovi, aj preto z môjho pohľadu 
termín spolukomentátor nie je práve najpresnejší. Dokázať to možno jedno-
ducho: komentátor spolukomentátora prerušuje, zatiaľ čo opačne sa to deje 
len minimálne. K tomuto prerušovaniu dochádza, najmä keď sa na hracej 
ploche deje niečo závažné a zároveň má spolukomentátor slovo. Ako príklad 
možno uviesť nasledujúci prepis A:2 

 
Prepis A 
1 SPOLUKOMENTÁTOR: tieto dlhé nakopávané lopty v liverpoole sú veľmi efektívne pretože 
na nich číha (výkop brankára, rýchle a nečakané prenesenie hry na útočnú polovicu) práve 
suaréz / a veľmi efektívne (prerušenie výpovede) 
2 KOMENTÁTOR: a suaréz má teraz obrovskú šancu / suaréz / gól / osemdesiata štvrtá mi-
núta / skrat anglicka v obrane / dva góly luisa suaréza / dva jedna pre uruguaj 

 
Aj prepis B upozorňuje na verbálne prerušenie spolukomentátora komen-

tátorom (pozri OPC 2), aj keď tu je z hľadiska objektivity potrebné dodať, že 
vzhľadom na dianie na hracej ploche nešlo zo strany spolukomentátora 
o vhodný moment realizácie prejavu. Spolukomentátor svojou nedokončenou 
výpoveďou ale pri pijaničovi pri každom kontakte pravdepodobne chcel rea-

                                                      
2 Hovoriaci označený buď ako KOMENTÁTOR, alebo ako SPOLUKOMENTÁTOR; číslicami vymedze-

né relatívne uzavreté významové celky, obsahovo-pragmatické celky (ďalej len OPC), porov. Kořen-
ský – Hoffmannová – Müllerová (1987); v kurzíve výpovede, teda obsahovo-pragmatické jednotky 
(ďalej len OPJ), tamže, jednotlivé výpovede oddelené lomkou; poznámky autora príspevku vymedzené 
obyčajným písmom v zátvorkách; uvedený spôsob prepisu je použitý vo všetkých prepisoch (A – E). 
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govať na výpoveď komentátora, ktorý označil daného hráča za aktuálne ne-
výrazného. Napriek prerušeniu spolukomentátor dokončil svoju výpoveď po 
ukončení akcie, keď sa hra presunula do stredu poľa, teda na miesta, kde sa 
spravidla nič dôležité nedeje.3 Komentátorom sa tu, pri porovnaní so situá-
ciami počas hry v priestore pred bránkami, otvára priestor na komunikáciu 
častejšie. 

 
Prepis B 
1 KOMENTÁTOR: pijanič / trošku sa vytratil v druhom polčase / misimovič / nepresný cen-
ter na sušiča ale pri lopte je salihovič / sušič 
2 SPOLUKOMENTÁTOR: (hra sa odohráva v blízkosti pokutového územia, hráči vedú nádej-
ný postupný útok) ale pri pijaničovi pri každom kontakte (prerušenie výpovede) 
3 KOMENTÁTOR: pijanič / pozor na salihoviča / salihovič / bude z toho šanca? / nie / yobo 
odkopol 
4 SPOLUKOMENTÁTOR: pri každom kontakte pijaniča je cítiť určitú vyššiu futbalovú kvalitu 
5 KOMENTÁTOR: áno 
6 SPOLUKOMENTÁTOR: ako u tých ostatných hráčov / aj to videnie je úplne iné / najmä tie 
hĺbkové prihrávky za obrannú líniu sú ďaleko na inej úrovni ako pri ostatných hráčoch 

 
Spolukomentátor spravidla nadväzuje na výroky komentátora.4 Aj na zá-

klade tohto faktu možno spolukomentátora chápať ako sekundárny prvok. Za 
dôkaz možno považovať nasledujúce výpovede z prepisu C, v ktorom spolu-
komentátor rozvíja myšlienku komentátora a nadväzovaním na minulú uda-
losť objasňuje širší kontext diania, keď upozorňuje na javy, ktoré sa opakujú. 

 
Prepis C 
1 KOMENTÁTOR: pri lopte samir / po ňom olič / olič mal niekoľko dobrých momentov proti 
brazílii / podporoval ofenzívu / dokázal sa aj vrátiť pomôcť defenzíve / ale robil časté zby-
točné chyby / takýmto spôsobom získaval lopty / ale potom ich niekedy až nepochopiteľne 
vracal späť brazílčanom 
2 SPOLUKOMENTÁTOR: presne tak / aj teraz už za túto krátku dobu dvakrát mal zlý kon-
takt s loptou na vlastnej polovici / a to je jednoducho neprípustné / ináč je to veľmi platný 
hráč pre ofenzívu a v tom priestore ľavého krídelníka dokáže veľmi nebezpečné akcie viesť 

                                                      
3 Samozrejme, voči tvrdeniu „kde sa spravidla nič dôležité nedeje“ by sa futbaloví odborníci určite ohra-

dili. Veď stred poľa je základným elementom určujúcim vývoj hry, ktorým sa dej zápasu bude uberať. 
Pre potreby tohto príspevku však uvedené tvrdenie, domnievam sa, postačí. 

4 Načrtnuté východisko je pomerne logické. Pôsobilo by totiž groteskne, keby spolukomentátor spravid-
la hovoril o niečom inom ako komentátor. Samozrejme, stávajú sa aj prípady, že sa spolukomentátor 
zameria na fakt, ktorý zostal komentátorom nepovšimnutý, avšak dôraz na vzájomné dopĺňanie myš-
lienok sa stáva základným stavebným kameňom jazykovej celistvosti prejavov v priamom športovom 
prenose. Domnievam sa, že práca komentátorskej dvojice je efektívna v prípade, že sú obe strany 
ochotné viesť dramaturgicky ošetrený dialóg bez zbytočného prerušovania výpovedí a, vzhľadom na 
komentované dianie, aj bez necitlivých verbálnych vstupov. 
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/ vie ísť do finále / vie dať prihrávku / ale pre mňa proti brazílii nepochopiteľne veľakrát 
stratil loptu v priestore kde to je úplne zakázané 
3 KOMENTÁTOR: možno nenájdete väčšieho srdciara akým je práve olič / ale to platí prak-
ticky o každom chorvátovi / vieme aká je to krajina / aký je tam futbal mimoriadne obľú-
bený 

 
K Oličovi sa pri komentovaní daného zápasu komentátori vrátili ešte raz. 

V situácii odčítateľnej z prepisu D spolukomentátor spresňujúcou výpoveďou 
typologizuje daného hráča tým, že zovšeobecňuje rysy, ktoré sú preňho ty-
pické. Funkciou kategorizovania hráča je vytvorenie pomyselného štítku, 
ktorým si televízni diváci môžu v ďalších zápasoch konkrétneho hráča pri-
pomenúť. Hráč je tu objektivizovaný ako špecifický kompletný charakter 
s pozitívnymi i negatívnymi vlastnosťami. V prípade „srdciara“ (pozri prepis 
C, OPC 3) Oliča totiž podľa spolukomentátora ide o hráča, „ktorý sa sem-tam 
unáhli“, ale inokedy „vie byť efektívny“. Koncept označovania hráčov vlast-
nosťami možno považovať za dôležitý najmä z hľadiska kontextovej previaza-
nosti priamych športových prenosov. 

 
Prepis D 
1 KOMENTÁTOR: olič / z takejto pozície zakončovať bolo veľmi veľmi odvážne a vidíte ako 
to dopadlo 
2 SPOLUKOMENTÁTOR: tak olič je ten typ futbalistu ktorý sa sem-tam unáhli v zakončení / 
ale zas vie byť efektívny a vie si vyčkať na svoju chvíľu 

 
K priamym športovým prenosom patria aj občasné rozsiahlejšie analýzy, 

ako je analýza z prepisu E, komparujúca herné systémy holandskej a brazíl-
skej futbalovej reprezentácie. Aby televízny divák v takýchto prípadoch spo-
lukomentátora správne a dostatočne pochopil, musí byť predchádzajúcou skú-
senosťou oboznámený s významom použitých odborných termínov viažucich 
sa na konkrétnu hru, teda v tomto prípade na futbal. Odbornosť spolukomen-
tátora možno manifestovať používaním pojmov z oblasti taktiky a stratégie, 
ako sú napríklad herný systém, krajný obranca, ofenzíva, otváranie priesto-
rov, prečíslenie, krídlo, stopér, dlhá prihrávka a pod. 

 
Prepis E 
1 KOMENTÁTOR: tak toto je totálna ofenzíva z oboch strán / aspoň pri zakladaní protiúto-
kov / pretože nie je to taká taktická bitka ako napríklad v semifinále argentína holandsko / 
keď si oba tímy strážili svoje polovice / krajní obrancovia vôbec neútočili / aj preto to bol v 
úvodzovkách škaredý zápas / ale išlo o veľa / penaltový rozstrel zvládli lepšie argentínča-
nia 
2 SPOLUKOMENTÁTOR: holanďania majú herný systém povedzme tri-päť-dva alebo tri-
štyri-jedna-dva / ktorý kde vlastne oni krajných obrancov na útočenie ani nemajú alebo 
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nepotrebujú / oni majú krajných hráčov ktorí ktorí vlastne zabezpečujú tú ofenzívu / brazíl-
čania vo svojom systéme štyri-dva-tri-jedna / ktorý vlastne hrajú celý od začiatku turnaja / 
mali vždycky hru založenú na ofenzíve krajných obrancov / a majú skutočne svetových 
krajných obrancov / ale tým spôsobom hry oni im neotvárajú priestory / oni vlastne neu-
robia ten moment prekvapenia alebo na kraji prečíslenie dvaja na jednoho že krajný ob-
ranca tam príde ku krídlu a vytvorí situáciu dvaja na jednoho / ťažko sa dostávajú / aj te-
raz to vidíme (spolukomentátor aktuálne reaguje na dianie počas hry) / je to veľmi statické 
/ všetci hráči obsadení stopéri voľní / nemajú komu prihrať 
3 KOMENTÁTOR: vidíte ako david luis sa rozčuľoval / ukazoval spoluhráčom aby si lepšie 
pýtali loptu / teraz tam gestikuluje zas thiago silva / pas na oskara / vyzeralo to na spraco-
vanie si lopty rukou / áno 
4 SPOLUKOMENTÁTOR: a dlhá prihrávka / a sú nútení vlastne stopéri brazílie dať dlhú pri-
hrávku a vždycky to zatiaľ dopadá takýmto spôsobom 

 
NA ZÁVER 

Na základe uvedených východísk, ale i na základe vlastných skúseností, 
ktoré mám so sledovaním futbalových priamych prenosov, možno povedať, 
že spolukomentátor v štruktúre priameho športového prenosu plní predo-
všetkým nasledujúce funkcie: 
− Spolukomentátor zvyšuje kredibilitu prenosu a jeho prestíž. V dramaturgii 

priameho športového prenosu vystupuje v pozícii odborníka, ktorý bližšie 
vysvetľuje priebeh hry na hracej ploche a podobne ako komentátor dianie 
vzťahuje na širší kontext. Spolukomentátor teda poskytuje odborný po-
hľad na situácie, ktoré laický divák nemusí vždy na prvý pohľad odhaliť. 

− Priamy športový prenos je prevažne reportážnym žánrom (porov. Rusnák, 
2009, s. 205), ktorý televíznemu divákovi približuje dianie na hracej plo-
che predovšetkým prostredníctvom informovania o deji a opisu atmosféry. 
Zrejme tu možno hľadať dôvod, prečo je komentátor vo vzťahu k spolu-
komentátorovi funkčne nadradený. Výklad totiž v štruktúre priameho 
športového prenosu pôsobí ako sekundárny prvok.5 Možno povedať, že 
počas priamych športových prenosov sa komentátor vo svojich prejavoch 
dominantne venuje tomu, čo sa stalo, zatiaľ čo spolukomentátor spravidla 
vysvetľuje, ako a prečo sa to stalo. 

− Prepisy dokazujú, že spolukomentátor v rámci svojho prejavu predovšet-
kým vysvetľuje, potvrdzuje a zovšeobecňuje prejav komentátora, čo zo 
spolukomentátorskej pozície robí profesiu podporujúcu prejav komentáto-
ra. Spolukomentátor, jednoducho povedané, uisťuje divákov, že to, čo ko-
mentátor hovorí, má skutočne hlavu a pätu. 
 

                                                      
5 Sekundárny v tomto prípade nemožno zamieňať za nadbytočný či zbytočný. 
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Function of Color Commentator in Live Sports Broadcasting 

Abstract 

This paper primarily focuses on the characterisation and definition of the function of 
the sports color commentator within the structure of direct sports broadcasting in the 
Slovak television landscape; secondarily, it defines the terminological meaning of the 
color commentator in confrontation with the terms used in other countries for 
describing this profession. In general, the main function of the color commentator is 
based on the comprehensive analysis of phenomena which takes place on a playing 
area, supplementing the play-by-play announcer. The presence of the color 
commentator has also a significant impact on the construction of expression created by 
the play-by-play announcer, because frequently a dialogues start between them, which 
often affects the experience of television viewers. 
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povaha textov sprevádzajúcich živé športové vysielanie. Z odborného hľadiska sa 
okrem lingvistiky venuje najmä športu v mediálnom prostredí a teórii a dejinám filmu. 
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