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Úvod 

Symbióza športu a médií je zaujímavým fenoménom. Pokým v minulosti potrebovali médiá šport, 

tak dnes šport prežíva vďaka médiám. V histórii môžeme vidieť aj zostup záujmu o jednotlivé športy 

a následný úpadok. Tieto módne vlny sú prepojené s finančným zabezpečením. Pokles sponzorov 

a peňažných zdrojov vedie k rýchlej strate priestoru v médiách a následný pokles mediálneho priesto-

ru vedie k strate prestíže a diváckeho záujmu, čo neraz odradí aj ostatných sponzorov. Preto je zisk 

mediálnej priazne pre šport životne dôležitý. 

Vo svetle vyššie uvedených tvrdení sme si kládli za cieľ zistiť vplyv médií na reprezentáciu slo-

venských hokejových klubov v športovom spravodajstve. Zamerali sme sa na výskum plnoformáto-

vých slovenských televízií – Televízia Markíza (ďalej Markíza), Televíziu JOJ (ďalej JOJ) 

a Slovenskú televíziu (ďalej STV).  

Vstupom HC Slovan Bratislava do Kontinentálnej hokejovej ligy (ďalej KHL) nastala 

v slovenskom ľadovom hokeji zmena, s ktorou sa rozkolísali štandardne zažité diskurzívne a repre-

zentatívne modely. Novovzniknutú situáciu musela športová verejnosť a rovnako aj televízie prijať 

a zaujať k nej postoj. Zmena mala dosah aj na Tipsport Extraligu (ďalej extraliga), najvyššiu sloven-

skú hokejovú súťaž.  

Pri skúmaní reprezentácie sme využili jednoduchý súčtový kvantitatívny výskum ako nástroj, kto-

rý nám mohol ukázať, ako sú v jednotlivých príspevkoch skúmané celky (HC Slovan Bratislava 

a extraliga) časovo zastúpené.  

Získané hodnoty sme podrobili kvalitatívnej analýze, aby sme odhalili súvislosti, ktoré nie sú pos-

trehnuteľné bez doplňujúcej interpretácie. Porovnávali sme aj spôsob vystupovania a prezentácie v 

príspevkov, ktoré sa týkali extraligy a HC Slovan Bratislava. Hľadali sme charakteristické črty 

a rozdiely v mediálnej reprezentácii, ktoré rozlišovali skúmané subjekty. Vďaka následnej kvalitatív-

nej analýze sme mohli spresniť a hlbšie interpretovať niektoré výsledky kvantitatívnych meraní.  

Výskumom sme chceli opísať stav, ktorý sa v médiách ustálil po opustení extraligy HC Slovanom 

Bratislava. 

 

2 Televízne spravodajstvo 

„Pri snahe šíriť informácie, ktoré ľudia chcú, potrebujú a ktoré by mali poznať, spravodajské orga-

nizácie ich znalosť ako dávajú do obehu, tak aj tvarujú“ (Tuchman 1978, in Trampota 2006, s. 11). 

Niekoľko zahraničných mediálnych teoretikov (Fuller, Hall, McNair, McQuail a. i.) sa snažilo od-

haliť, kedy má informácia šancu dostať sa k verejnosti prostredníctvom médií. Rozdielnymi vý-

skumami vznikol takmer identický záver.  
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„Udalosť má väčšiu šancu stať sa súčasťou spravodajstva, pokiaľ korešponduje s organizačnými 

a kultúrnymi kritériami danej spoločnosti, udiala sa v aktuálnom a krátkom časovom intervale 

a kopíruje periodicitu médií, ak je na prvý kontakt zrozumiteľná, je intenzívna, výnimočná alebo ne-

čakaná, má kultúrne blízko k divákom, čitateľom a poslucháčom, k prostrediu, kde žijú a k hodnotám, 

ktorým rozumejú a sami ich považujú za základné a pre existenciu spoločenstva za dôležité. Zodpo-

vedajú ich očakávaniam alebo nadväzujú na fakty, ktoré sa už raz v spravodajstve objavili a publiká 

ich prijali za svoje. Dôležitým katalyzátorom je aj účasť osobností, skupín alebo národov, ktoré sú 

všeobecne považované za dôležité [...]“ (Osvaldová 2011, s. 20).  

S týmto záverom môžeme konštatovať, že spravodajstvo nepredstavuje iba obsahy správ, ale aj ich 

príjemcov a tvorcov.  

Spravodajstvo nepodsúva iba základné fakty, ale má aj iné funkcie, ako reprezentačnú, normatív-

nu, hodnototvornú. Tomáš Trampota (2006) píše o sklone médií zobrazovať účastníkov spravodaj-

ských príbehov danou ustálenou formou, vďaka ktorej vytvára ich mediálnu reprezentáciu. Tá sa ne-

musí nutne zhodovať s realitou a môže vytvárať alebo posilňovať stereotyp. A práve reprezentácia 

uvádza predstavu do života (Bočák 2009).  

Šport nebol vždy súčasťou spravodajstva, ako to poznáme dnes. Spočiatku sa na naň nahliadalo 

ako na zábavu chudobných más, vyššie vrstvy ho označovali za neslušný koníček, a preto ho novinári 

obchádzali. Zmena nastala postupne a prvé úspechy športového spravodajstva sa objavili v USA. 

„Šport sa stal vhodným kultúrne aj ideologicky na rozvoj kapitalistickej štruktúry Ameriky v 19. sto-

ročí“ (McChesney 1989, s. 53). Medzi športom a médiami sa utvoril istý druh symbiózy, ktorý je tu 

dodnes. 

Príchodom televízie získal šport nové možnosti a dnes šport a televízia začali spolu vytvárať vý-

nosný obchod. Popularita športov sa menila spolu s obdobiami módnych vĺn a najväčšiu zmenu zaprí-

činil nástup televízie. D. Beck a L. Bosshart (2003) vyjadrili myšlienku prispôsobenia sa športu na 

mieru televízii v publikácii Sport and Media. Podľa nich športy, ktoré sa dokázali prispôsobiť, museli 

ponúknuť „[...] drámu, nebezpečenstvo, senzácie a vzrušenie a samozrejme dostatok prestávok na 

reklamu. Hlásatelia mali za úlohu pridať na hodnote podujatia označením takmer každého súperenia 

superlatívami“ (Beck – Bosshart 2003, s. 23). Nástupom televíznych prenosov nastala aj prudká pro-

fesionalizácia športu, tiež spojená s rastom počtu fanúšikov a vytvorením novej skupiny konzumentov 

(Lever – Wheeler 1993).  

 

2.1 Mediálna reprezentácia 

„Obsahy spravodajských informácií sú pomyselným priesečníkom medzi mediálnou organizáciou, 

ktorá ich vytvára, a ich príjemcami, ktorí ich spotrebovávajú“ píše T. Trampota (2006, s. 59) a dopĺňa, 

„obsahy správ nielen vypovedajú o vlastnostiach médií, ale sú aj celkovou reflexiou spoločenského 

prostredia, prevládajúcich hodnôt, názorov a ideí.“ (tamtiež). 

Skúmanie médií cez text a explicitný obsah sa ukázalo ako nedostatočné na analýzu vzťahu spo-

ločnosti a správ, preto sa začali vyhľadávať faktory mimo sféry správ, ktoré ich produkciu a vnímanie 

podmieňujú. Viedlo to k prieskumu nových nástrojov a metód na odhalenie ideologických 

a mytologických rovín spravodajstva, ktoré dospelo do diskurzívnej analýzy. V jeho centre stojí kri-

tické skúmanie systému praktík, ktorými sa buduje reprezentácia, teda určitá predstava o realite 

a procesoch, ktorými sa reprezentácia dostáva do povedomia.  

„Reprezentáciou sa v mediálnych štúdiách rozumejú v zásade dva vzájomne sa dopĺňajúce javy: 

(1) fakt, že mediálna produkcia predvádza v nejakej podobe svet, ako ho poznáme či sme schopní 

a ochotní akceptovať, a súčasne (2) skutočnosť, že v tomto predvádzaní sú abstraktným – teda ideolo-

gickým – pojmom (vojna, individualizmus, ženská otázka, podnikatelia, česká povaha, trieda, rodina, 

dobro, víťazstvo a pod.) dávané konkrétne podoby“ (Jirák – Köpplová 2009, s. 288 – 289).    

Realitu si však vytvárame všetci aj vlastnú, individuálnu, a budujeme si aj vlastné reprezentácie, 

ktoré môžeme, ale nemusíme zdieľať. V spoločnosti musí napriek tomu existovať nejaký konsenzus – 

prevládajúci názor, s ktorým súhlasí väčšina, ktorý zdieľame ako kultúra. Opisuje to aj Bočák, keď 

píše:  

„Naša sociálna existencia je možná len preto, že istú predstavu o realite ustanovujeme konsenzuál-

ne a zdieľame ju – ak by bola realita výsostne individuálnym konštruktom, každý by mal vlastne svo-
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ju (jedinečnú) realitu a akákoľvek kooperácia ľudských jedincov by bola náročná, ak nie priam ne-

možná“ (Bočák 2009, s. 8 – 9)  

Spoločná reprezentácia reality nám vďaka tomu zabezpečuje oporu konania a myslenia v kultúre. 

Charakteristickým znakom reprezentácie je, že sa dokáže meniť a prispôsobovať. Nie je stála, naopak, 

„je výrazne ukotvená časovo, znaky vznikajú a zanikajú, určité významy sa de-/aktivujú v závislosti 

od kontextu.“ (tamtiež, s. 11). 

  

3 Metodológia 

Pre potreby výskumu sme zaznamenávali športový spravodajský blok uvedených televízií od 

7. októbra 2012 do 17. februára 2013, pričom v extralige sa sezóna začala prvým kolom 13. 9. 2012 

a KHL 4. 9. 2012. 

Podmienkou na zaradenie do skúmanej vzorky bolo, aby sa v daný deň v športovom spravodajstve 

minimálne dvoch skúmaných televízií objavila v jednom bloku správa o zápasoch extraligy aj HC 

Slovan Bratislava v KHL. Dni, keď sa tak nestalo, boli vyradené zo skúmanej vzorky. Preto sme vy-

brali tie, keď sa hracie dni oboch líg prekrývali, alebo tie, keď hral HC Slovan Bratislava zápas v 

nočných hodinách a extraliga mala hrací deň o deň neskôr, čo z časových dôvodov viedlo 

k odvysielaniu sumáru zo zápasu KHL v jeden deň so zápasmi extraligy. Dôvodom bolo, že tak sa 

do spravodajského bloku dostali plnohodnotné správy o oboch sledovaných subjektoch výskumu. 

Z dôvodu reprezentatívnosti výskumu boli vyradené aj dni, keď sa informovalo o jednom z objektov 

výskumu plnohodnotne,1 kým druhý bol spomenutý iba okrajovo.2  

Požiadavka, aby sa v daný deň v hlavnom športovom spravodajskom bloku plnohodnotne infor-

movalo o oboch objektoch výskumu aspoň v dvoch z troch sledovaných televízií, bola dôležitá, aby sa 

podchytili dni, keď prinášali televízie súhrnné informácie jednotne. Dôvodom bolo zasadenie kom-

plexnej správy o stave a priebehu zápasu do vysielania v STV už v deň zápasu, keď sa zápas ešte ne-

dohral a nebol známy konečný stav. Ostatné televízie v prípade, že zápas sa stále hral, iba oznámili 

aktuálny stav a tretinu, prípadne minútu stretnutia, v ktorom bol tento stav platný. Komplexný pohľad 

na zápas priniesli v nasledujúci deň, keď bol k dispozícii celkový audiovizuálny materiál na zostrih. 

Vyskytli sa aj prípady, keď jedna z televízií neposkytla výsledkové resumé a zostrih zápasov, ale 

ostatné áno. V tomto prípade sa vysielanie započítalo a vyhodnotilo.  

Posledným dňom výskumu bol 17. február 2013, keď HC Slovan Bratislava odohral posledný zá-

pas základnej časti KHL. Účasť tímu v play-off nebola sledovaná, keďže vyraďovacia časť tvorí špe-

cifický formát, ktorý nemá dopredu predvídateľné trvanie.3 Okolnosti play-off a jeho atmosféra pod-

lieha aj inému spravodajskému spracovaniu a sústreďuje sa na ňu väčšia mediálna pozornosť. Preto 

sme sa pri snahe o zachovanie lineárnosti výskumu zamerali iba na zápasy základnej časti v oboch 

skúmaných ligách. 

Z výskumného súboru sme vynechali počiatočné kolá oboch líg s cieľom vyhnúť sa prvotnému in-

formačnému presýteniu pri začiatku významných podujatí pre televízne spravodajstvo, čo spravidla 

nastáva vždy na začiatku a konci základnej časti ligy.   

Výskumný súbor vznikol systematickým zaznamenávaním vopred vybraných sledovaných dní, 

ktoré vyhoveli zadaným kritériám. Celkovo sa doň dostalo 19 dní (medzi 7. 10. 2012 až 17. 2. 2013), 

ktoré splnili všetky podmienky zaradenia. Na konečnú analýzu zo zaznamenaných spravodajských 

blokov bolo vybraných šesť dní, ktoré tvorili skúmanú vzorku. Vybraný počet dní sme považovali za 

dostatočne reprezentatívny z celkového súboru 19 dní, zároveň sme tak do výskumu dostali skúmané 

dni z každého sledovaného mesiaca. Polovica vybraných sledovaných dní bola z roku 2012 a druhá 

polovica z roku 2013. Konkrétne to boli dni: nedeľa 7. 10. 2012, piatok 30. 11. 2012, sobota 

22. 12. 2012, piatok 18. 1. 2013, nedeľa 3. 2. 2012 a nedeľa 17. 2. 2012. Vzorka vznikla metódou 

zámerného výberu, ktorého cieľom bolo dosiahnuť čo najvyššiu reliabilitu a validitu skúmanej vzorky. 

                                                      
1 Do vysielania sa dostala správa, ktorá referovala o celom priebehu zápasu, informovala o jeho konečnom vý-

sledku alebo opisovala výkony jeho aktérov.  
2
 Informácia iba o aktuálnom stave zápasu, ktorý sa ešte neskončil, bez obšírnejšieho opisu a analýzy predchá-

dzajúceho diania. 
3
 Hrá sa na štyri víťazné zápasy. Minimálny počet zápasov je štyri a maximálny do rozhodnutia o postupujúcom 

sedem.  



12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

34 

Skúmanú vzorku sme podrobili kvantitatívnej súčtovej analýze a obsahovej interpretačnej analýze. 

Cieľom bolo odhaliť rozloženie mediálnej pozornosti medzi jedným slovenským mužstvom hrajúcim 

v KHL a desiatimi v slovenskej extralige, kde sa zapájala do zápasov aj slovenská hokejová reprezen-

tácia do 20 rokov, a zároveň pomenovať hodnoty a tendencie, ktoré sú pre súčasné športové spravo-

dajstvo v slovenských plnoformátových televíziách príznačné s dôrazom na reprezentáciu klubu HC 

Slovan Bratislava a tímov extraligy.  

V kvantitatívnej časti výskumu sme vyhodnocovali celkové trvanie spravodajského bloku, 

v ktorom sme vyznačili časť venovanú objektom výskumu v správach a reportážach spĺňajúcich krité-

riá výskumného súboru. Tak sme mohli porovnať pomerné zastúpenie ostatných a sledovaných tém 

v športovom spravodajskom bloku. Vychádzali sme z predpokladu, že ľadový hokej patrí medzi naj-

populárnejšie športy slovenského diváka.   

Osobitne sme zapisovali aj čas venovaný HC Slovan Bratislava a extraligovým mužstvám, pretože 

sme porovnávali aj im poskytnutý časový rámec. Čas sme merali na celé sekundy a zo získaných hod-

nôt vytvorili tabuľky, ktoré obsahovali celkové trvanie relácie, kde bol osobitne vyznačený čas veno-

vaný Slovanu a extralige.  

V kvalitatívnom výskume sme sa prostredníctvom obsahovej interpretačnej analýzy zamerali na 

skúmanie mediálnej reprezentácie týchto celkov v športovom spravodajstve televízií. Zároveň sme 

sledovali tendencie, ktoré prevládali pri informovaní, a vyhodnocovali ich. Pri týchto tendenciách sme 

použili prepis replík z relácie na ilustráciu a zdôvodnenie nášho hodnotenia. Vyberali sme výkyvové 

a reprezentačné repliky, ktoré dotvárali a dopĺňali kvantitatívnu časť výskumu.  

 

4 Výsledky analýz športového spravodajtva 

4.1 Výsledky analýzy športového spravodajstva STV 

Športová spravodajská relácia vysielaná na STV sa volá Góly body sekundy a je nástupcom špor-

tového spravodajstva bývalej československej televízie.  

Góly body sekundy mali spomedzi sledovaných športových spravodajských blokov najdlhší prie-

merný čas trvania, a to 834 sekúnd v sledovaných dňoch (pozri tabuľku č. 1). Pritom spravodajský 

blok cez víkend a v pondelok bol vždy dlhší ako v ostatné dni z dôvodu presýtenosti športovými uda-

losťami (hracie dni väčšiny futbalových líg sú sobota a nedeľa). Napriek tomu sa táto skutočnosť ne-

prejavovala na prezentovaní viacerých športov okrem nosných (futbal, hokej, tenis).  

Počas sledovaného obdobia sa spravodajský blok začínal správou alebo reportážou venujúcou sa 

HC Slovan Bratislava celkovo štyrikrát zo šiestich. Výnimku tvorilo vydanie z dňa 22. 12. 2012, keď 

sa na prvé miesto dostala reportáž z vyhlasovania výsledkov Športovec roka a vysielanie zo 

17. 2. 2012, keď blok začínali Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní, kde sa presadil slovenský 

reprezentant Adam Žampa. V tento deň sa pred Slovan dostala aj reportáž zo Svetového pohára 

v biatlone. Za príspevkami o HC Slovan Bratislava nasledovali spravidla správy a reportáže 

o Tipsport Extralige. Výnimku tvorilo vydanie zo soboty 22. 12. 2012, keď medzi príspevky bola 

vsunutá správa o hokejistovi Milanovi Jurčinovi, ktorý ukončil svoje pôsobenie v Česku.  
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Tabuľka č. 1:
4
 Prehľad sledovaných dní so zaznamenaným trvaním sledovaných príspevkov 

a celej relácie v sekundách – STV, Góly body sekundy 

 
7.10.2012 30.11.2012 22.12.2012 18.1.2013 3.2.2013 17.2.2013 

HC Slovan Bratislava 121 111 120 106 73 165 

Tipsport extraliga 180 205 50 205 147 195 

iné 503 443 557 499 693 628 

celkové trvanie 804 759 727 810 913 988 

 

Počas skúmaných dní dostával Slovan v príspevkoch priemerne 116 sekúnd a extraliga 164 sekúnd 

priestoru v športovom spravodajskom bloku. Z celej dĺžky relácie sme vypočítali priemerné percentu-

álne zastúpenie 14,0 % pre Slovan a 19,6 % pre extraligu počas sledovaného obdobia (pozri tabuľku 

č. 1 a tabuľku č. 2). 

 

Tabuľka č. 2: Porovnanie výsledkov – STV 

STV 
celkový analyzovaný 

čas (v sek) 

priemerná dĺžka analyzo-

vaného úseku na reláciu  

(v sek) 

priemerné zastúpenie 

úseku (v %) 

HC Slovan Bratislava 696 116 14,0 % 

Tipsport extraliga 982 164 19,6 % 

iné 3323 554 66,4 % 

spolu 5001 834 100,0 % 

 

Priestor poskytnutý HC Slovan Bratislava bol v porovnaní s extraligou menší, ale tu treba uviesť, 

že extraliga má desať tímov, ktoré hrajú 5 zápasov v hrací deň, navyše, zápasy v nej odohrá aj sloven-

ská reprezentácia do 20 rokov (do výskumnej vzorky sa zápas HK Orange 20 nedostal).  

V konečnom výsledku zaberá zápas extraligy v priemere 3,9 % z dĺžky relácie, čo je výrazne men-

ší priestor na sumarizáciu zápasu v porovnaní s priestorom poskytnutým zápasom HC Slovan Brati-

slava v KHL.  

                                                      
4
 V prvom stĺpci patria pod iné všetky ostatné témy a športy spracované v skúmanej relácii, vrátane NHL 

a ostatných hokejových informácií. Celkový analyzovaný čas tvorí súčet času sledovaných prvkov počas všetkých 

sledovaných dní. Tretí stĺpec uvádza priemerné časy v sledovaných reláciách venovaných HC Slovan Bratislava, 

Tipsport Extralige a iným témam. Posledný stĺpec ukazuje percentuálne zastúpenie sledovaných mužstiev 

v sledovaných vydaniach. Posledný riadok tabuľky uvádza súčty, z ktorých sa dá vyčítať celkový pozorovaný čas 

relácie, priemerná dĺžka jednej celej sledovanej relácie.  
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Graf č. 1: Percentuálne zastúpenie na čase relácie HC Slovanom Bratislava a Tipsport Extraligou 

v sledovaných dňoch 

 
 

Tu treba spomenúť, že rozsah relácií výrazne ovplyvňovali tzv. mediálne eventy, teda udalosti, 

ktoré dokážu pritiahnuť viac pozornosti a majú šancu sa stať divácky zaujímavými. Napríklad vydanie 

z dňa 7. 10. 2012, ktoré bolo špeciálne príchodom víťaza a obhajcu Gagarinovho pohára (získava ho 

víťaz KHL), tímu Dynamo Moskva, s ktorým pricestoval aj Alexander Ovečkin, kmeňový hráč a ka-

pitán Washington Capitals z NHL. Ten vďaka výluke NHL (prvé kolo NHL sa odohralo až 

19. 1. 2013) hral v tíme moskovského klubu. A. Ovečkin ešte aj dnes patrí medzi najsledovanejších 

hráčov súčasnosti a jeho príchod si vyslúžil veľkú pozornosť divákov aj médií.  

Snaha o prepojenie so známou osobnosťou bola prítomná aj v reportážach o Extralige, kde 

v prípade Piešťan pútal pozornosť Tomáš Tatar, mladý reprezentant a veľký talent slovenského hoke-

ja, a v prípade Nitry Jozef Stümpel, veterán z NHL. 

Najmarkantnejší rozdiel v prístupe všetkých skúmaných televízií bol práve v prístupe 

k individualitám. Kým reportáže z KHL boli väčšinou obohatené rozhovormi5 s kľúčovými hráčmi 

zápasu zo strany Slovana a trénerom Rostislavom Čadom, v správach z extraligy sa v sledovanom 

období objavil rozhovor dvakrát, a to raz v rozsahu jednej vety s brankárom Róbertom Slipčenkom 

o jeho prestupe do Popradu (18. 1. 2013) a 22. 12. 2012, keď bol čas venovaný extralige najkratší 

počas sledovaných dní (pozri tabuľku č. 1).  

Príspevok o extralige zo dňa 22. 12. 2012 bol charakteristický tým, že sa v ňom naraz objavili tri 

rozhovory6, ktoré doplnili reportáž. Zaujímavosťou je, že pri druhom interview s Čechom Kamilom 

Brabencom chýbal opisný titulok s menom, uvedením tímu a postu. Podobný nedostatok sme si pri 

HC Slovan Bratislava nevšimli. 

Oblasťou, kde rozdielny prístup médií nebol postrehnuteľný, bolo využívanie jazykových pro-

striedkov. Reportáže boli bohaté na výrazové prostriedky zo športovej komunikačnej sféry, ktoré sú 

blízke bežnému divákovi.  

Z uvedených zistení je jasné, že príspevky o HC Slovan Bratislava sú podrobnejšie, kvalitnejšie 

spracované a poskytujú divákom viac informácií o klube, zákulisí aj hráčoch. Ani v jednom príspevku 

o extraligovom klube sa nespomenuli fanúšikovia alebo atmosféra na štadióne. Treba pripustiť, že sa 

tak mohlo stať vďaka výberu výskumnej vzorky, napriek tomu v reportážach o Slovane sme zazna-

                                                      
5
 7. 10. 2012: rozhovor s Alexandrom Ovečkinom, hráčom súpera HC Slovan Bratislava, Dynama Moskva; 

30. 11. 2012: rozhovor s trénerom Slovana Bratislava Rostislavom Čadom a hráčmi, Andrej Sekera (obranca), Michel 

Miklík (útočník); 22. 12. 2012 rozhovor s posledným vylúčeným Michalom Vondrkom (útočník); strelcom gólu Iva-

nom Švarným (obranca) a brankárom Jaroslavom Janusom; 18. 1. 2013: Maroš Krajči (generálny manažér mužstva); 

3. 2. 2013: rozhovory – Michal Sersen (obranca) strelec gólu, Juraj Mikúš (útočník), Rostislav Čada (tréner)  
6
 Pred kamerou sa vyjadril Marek Kolba (obranca), kapitán Košíc, Kamil Brabenec, hráč Zvolena, a Miroslav Li-

povský, bankár Skalice. 
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menali správu o fanúšikoch a návštevnosti zápasov 7. 10. 2012 aj 17. 2. 2013. V druhý spomenutý 

deň bola v spravodajstve aj krátka reportáž venovaná iba fanúšikom Slovana, v ktorej odzneli infor-

mácie, že Slovan mal jednu z najlepších atmosfér na štadióne a tretiu najvyššiu návštevnosť svojich 

fanúšikov na štadiónoch súperov. 

Celkovo môžeme mediálny obraz a budovanú reprezentáciu Slovana na STV opísať ako komplex-

nejšiu a pozitívnejšiu so snahou o budovanie mena ako reprezentanta Slovenska v medzinárodnom 

prostredí KHL, kde si zasluhuje celonárodnú podporu. Výrazne sa stavia aj na kľúčových osobnos-

tiach klubu a vytvára sa nadstavba pre mytologizáciu osobnosti, ktorá je napríklad v prípade Mirosla-

va Šatana veľmi silná.7  

 

4.2 Výsledky analýzy športového spravodajstva Markízy 

Hlavný športový spravodajský blok sa na Markíze je oproti tomu na STV menej flexibilný, čo sa 

týka dĺžky vysielacieho času. Počas sledovaných dní nebol rozptyl medzi jednotlivými vydaniami 

väčší ako 55 sekúnd. Výnimku tvoril posledný sledovaný deň, keď sa odvysielalo krátke vydanie, 

ktoré malo iba 269 sekúnd (pozri tabuľku č. 3). 

 

Tabuľka č. 3: Prehľad sledovaných dní so zaznamenaným trvaním sledovaných príspevkov 

a celej relácie v sekundách – televízia Markíza, Športové noviny 

 
7.10.2012 30.11.2012 22.12.2012 18.1.2013 3.2.2013 17.2.2013 

HC Slovan Bratislava 112 82 67 65 75 0 

Tipsport extraliga 121 133 163 45 100 73 

iné 365 403 340 516 460 196 

celkové trvanie 598 618 570 626 635 269 

 

Markíza je súkromná plnoformátová televízia, ktorá sa zameriava na väčšinového diváka a svojou 

ponukou sleduje hlavne ekonomické ukazovatele. Z toho vyplýva aj zameranie spravodajstva na di-

vácky sledovanejšie a zaujímavejšie témy. Neriadi sa princípom jasných nosných športov, vidíme tu 

skôr uplatňovanie trendu spracovávania informácií, ktoré sú komerčne zaujímavé, radenie športov tiež 

nie je jasne preddefinované. Na úvod sa dostáva najzaujímavejší príspevok s najväčším diváckym 

potenciálom. 

V sledovanom období sa dvakrát pred správu z KHL dostala domáca extraliga. Dôvodom bolo ne-

zakúpenie práv na audiovizuálne zábery od ruských televízií. Oproti STV na Markíze väčšinou absen-

tujú aj redaktori v teréne. Extraliga tu bola vytláčaná na koniec blokov, najčastejšie ako predposledná 

správa. Iba vydanie zo dňa 17. 2. 2012 začalo správou o extralige. Po začiatku NHL (19. 1. 2013) sa 

správy zo zámorskej ligy tiež dostali pred extraligu.  

 V prípade informácií o HC Slovan Bratislava bolo jednoznačne cítiť pokles informačnej nasýte-

nosti postupom času, čo sa prejavovalo aj skracovaním príspevkov (pozri tabuľku č. 3). Viac času 

dostal príspevok iba pri postupe Slovana do play-off z 3. 2. 2013, ale tiež rozsahom neprekonal dĺžku 

príspevku zo začiatku sezónu KHL a do posledného sledovaného dňa, ktorý bol charakteristický krát-

kym trvaním relácie, sa správa o Slovane ani nedostala. 

Príčiny mohli byť rôzne, od nezískania záberov od majiteľa práv, až po ignorovanie už nezaujíma-

vých faktov (HC Slovan Bratislava už mal postup do play-off istý, teda zápas nemal patričnú mediál-

nu dôležitosť). 

Celkový čas venovaný HC Slovan Bratislava v spravodajstve bol oproti STV nižší, ale to platí aj 

v prípade extraligy. Napriek tomu pri percentuálnom porovnaní zastúpenia, ktoré zohľadňuje aj roz-

dielny čas trvania relácií, sú rozdiely medzi poskytnutým časom pre Slovan a extraligu oproti STV 

                                                      
7
 Moderátor v roku 2002 po zisku zlatej medaily na MS v hokeji presvedčil dav, aby skandoval „Šatan nie je hráč, 

Šatan je boh!“ (Rusnák 2002, s. 93). 
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minimálne (pozri graf č. 5). V prípade HC Slovan Bratislava ide o pokles 1,9 % a u extraligy dokonca 

len o 0,5 % v prospech iných športov.  

V spravodajstve Markízy sa nám ukázal aj deň (18. 1. 2013), keď dostal viac priestoru HC Slovan 

Bratislava oproti zápasom extraligy. 

 

Graf č. 2: Percentuálne zastúpenie na čase relácie HC Slovanom Bratislava a Tipsport Extraligou 

v sledovaných dňoch 

 
 

Tabuľka č. 4: Porovnanie výsledkov – Markíza 

Markíza 
celkový analyzovaný 

čas (v sek) 

priemerná dĺžka analyzo-

vaného úseku na reláciu 

(v sek) 

priemerné zastúpenie 

úseku (v %) 

HC Slovan Bratislava 401 67 12,1% 

Tipsport extraliga 635 106 19,1% 

iné 2280 380 68,8% 

spolu 3316 553 100,0% 

 

Športové noviny na Markíze sú kratšie ako noviny na STV, ale percentuálny pomer zastúpenia je 

približne rovnaký. Môže za to kratší čas, ktorý dostávajú jednotlivé športy.  

Najväčší rozdiel medzi TV Markíza a ostatnými sledovanými televíziami bol v zameraní sa na 

jednotlivé osobnosti v tímoch. Objavovalo sa hlavne meno kapitána Slovana Jána Lipianskeho, hrá-

čov Miroslava Šatana a Ľubomíra Višňovského aj brankára Jaroslava Janusa, ktorí boli pokladaní za 

najdôležitejšie osoby slovenského úspechu v KHL. 

V prípade extraligy sa podobné sústredenie na osobnosti objavili len v mužstvách Skalice, kde v 

tom čase účinkovali bývalý reprezentant Žigmund Pálffy a menej výrazne pri osobe Miroslava Laža, 

jedného z najčastejšie vylučovaných hráčov extraligy. Menej výrazné to bolo v prípade Nitry, za ktorú 

nastupoval reprezentant Jozef Stümpel.  

Zaujímavým zistením bolo, že Markíza pri zostrihoch zápasov Slovana často využívala pohľad 

kamier na tribúny zaplnené povzbudzujúcimi a dobre naladenými fanúšikmi. Niekedy tieto krátke 

zábery tvorili akoby predel medzi jednotlivými strihmi. U iných sledovaných televízií sme si podobný 

trend nevšimli. Rovnako sa často v relácii odvolávalo na skvelú divácku kulisu a vypredaný štadión 

HC Slovan Bratislava (7. 10. 2012, 22. 12. 2012). Pričom spomedzi sledovaných zápasov hral HC 

Slovan Bratislava na domácom štadióne tie zo 7. 10. 2012, 22. 12. 2012 a 3. 2. 2013. Tie príspevky 

posilňovali mýtus výbornej atmosféry pri zápasoch, ktorú mali diváci pravidelne vytvárať. Pri extrali-
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ge sme sa v sledovanom období nestretli s podobnými zábermi na divákov ani s upozornením na 

skvelú atmosféru. Príspevky sa zaoberali iba hráčmi, ich výkonom a zlomovými momentmi stretnutia. 

 

4.3 Výsledky analýzy športového spravodajstva TV JOJ 

Relácia Šport sa vyznačuje krátkym trvaním a spomedzi sledovaných televízií mala najmenšiu ča-

sovú variabilitu dĺžky relácie. Tá sa pohybovala len na úrovni 25 sekúnd, keď najkratšia trvala 435 

a najdlhšia 460 sekúnd (pozri tabuľku č. 5). 

 

Tabuľka č. 5: Prehľad sledovaných dní so zaznamenaným trvaním sledovaných príspevkov 

a celej relácie v sekundách – televízia JOJ, Šport 

 
7.10.2012 30.11.2012 22.12.2012 18.1.2013 3.2.2013 17.2.2013 

HC Slovan Bratislava 42 54 67 35 46 39 

Tipsport extraliga 54 50 52 50 50 50 

iné 356 342 316 369 364 352 

celkové trvanie 452 446 435 454 460 441 

 

Spomedzi skúmaných blokov spravodajských televízií mal jednoznačne najkratší vysielací čas, 

a to 448 sekúnd, čo nie je ani sedem a pol minúty. Mali aj najmenšie percentuálne zastúpenie príspev-

kov o HC Slovan Bratislava a extralige a takisto tu sa najviac približoval k sebe čas, ktorý oba celky 

dostávali (pozri graf č. 3). 

 

Graf č. 3: Percentuálne zastúpenie na čase relácie HC Slovanom Bratislava a Tipsport Extraligou 

v sledovaných dňoch 

 
  

Radenie príspevkov bolo podmienené aktuálnym záujmom a bolo takmer identické s Markízou. 

Rovnako ako na Markíze sa po začiatku sezóny dostala NHL pred reportáže z extraligy. 
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Hlavný rozdiel oproti konkurencii bol v percentuálnom zastúpení príspevkov o Slovane a extralige 

v celkovom čase spravodajstva. Najviac sa tu vyrovnávajú podiely a časy. HC Slovan Bratislava sa 

prezentoval na ploche 10,5 %, pokým extraliga na 11,4 % z celkového vysielacieho času (pozri tabuľ-

ku č. 5 a graf č. 3). To je v prípade extraligy značný pokles, ktorý je ešte viac citeľný po premietnutí 

do sekúnd, kde nám tak vychádza výsledok v priemere 51 sekúnd počas sledovaných dní (pozri ta-

buľku č. 6). 

 Zaujímavé boli aj dĺžky, aké mali príspevky o extralige. Kým pri reportážach o HC Slovan Brati-

slava čas príspevkov výraznejšie kolísal, pri extralige sa držal okolo dĺžky 50 sekúnd. Až štyrikrát 

spomedzi šiestich dní dostala extraliga presne 50 sekúnd priestoru nezávisle od odohraných zápasov, 

raz 54 (7. 10. 2012) a raz 52 sekúnd (22. 12. 2013) (pozri tabuľku č. 5). 

Z toho sa dá vyvodiť, že JOJ má na pravidelne sa opakujúce športové akcie nastavenú štandardnú 

dĺžku, na ktorú sa príspevky strihajú. 

 

Tabuľka č. 6: Porovnanie výsledkov – JOJ 

JOJ 
celkový analyzovaný 

čas (v sek) 

priemerná dĺžka analyzo-

vaného úseku na reláciu 

(v sek) 

priemerné zastúpenie 

úseku (v %) 

HC Slovan Bratislava 283 47 10,5% 

Tipsport extraliga 306 51 11,4% 

iné 2099 350 78,1% 

spolu 2688 448 100,0% 

 

Ak si rozpočítame zastúpenie časov pri extralige na päť zápasov v hrací deň, tak nám vznikne po-

diel zastúpenia jedného klubu vo výške necelých 2,3 %, čo je oproti 3,9 % na STV veľký pokles (po-

zri graf č. 5).  

Krátke trvanie príspevkov značne selektuje poskytnuté informácie a ním aj ich obraz. Vyberá sa 

jednotvárna zmes gólov a ilustračných záberov. Divák tak stráca prehľad o celkovom priebehu zápasu 

a dozvedá sa iba nutne potrebné informácie, najčastejšie kto vsietil gól a akým výsledkom sa skončil 

zápas.  

Snaha o zdynamizovanie a zatraktívnenie športového spravodajstva sa ukazuje v prítomnosti re-

portérov televízie na mieste stretnutí HC Slovan Bratislava. V televízii JOJ sme videli napriek úzke-

mu časovému rámcu častejšie rozhovory ako v prípade TV Markíza. Rozhovor sme mali v príspevku 

zo 7. 10. 2012, 22. 12. 2012 aj 3. 2. 2013, čo boli domáce zápasy HC Slovan Bratislava. Z dôvodu 

krátkosti času išlo iba o výseky jednej či dvoch viet z celého rozhovoru, ktorý bol nahraný. Značne sa 

tak obmedzila výpovedná hodnota celkového rozhovoru.  

Pri HC Slovan Bratislava sa v príspevkoch často objavovala informácia o boji o postup do play-

off. Televízia komunikovala Slovan ako klub, ktorý má za cieľ dostať sa do play-off, bez potreby 

špeciálneho umiestnenia v tabuľke. Pripomínali sa kroky k postupu vo forme víťazstiev a pri prehrách 

sa zahlásil náskok oproti tímu na deviatom, prvom mieste nezaručujúcom postup do play-off.  

V zápasových zostrihoch extraligy sa neobjavovali všetky zápasy a z daného kola sa v sumároch 

objavili najzaujímavejšie zápasy podľa výberu televízie. Rozhodujúcim prvkom bola pridaná hodnota 

ako séria víťazstiev, umiestnenie v tabuľke, geografické alebo tabuľkové derby. Vo vydaní z dňa 

18. 1. 2013 sa objavil zápas mužsta Košíc s Piešťanmi, kde Košice ťahali deväťzápasovú šnúru bez 

prehry a stretnutie tímov Banskej Bystrice a Martina, kde Martin dostali dva góly počas vlastnej presi-

lovej hry.8 V relácii zo 17. 2. 2013 dostali priestor zápasy Košíc s Trenčínom, ktoré bojovali o druhé 

miesto v tabuľke na diaľku s Nitrou, ktorá hrala s Martinom. Nedostal sa tam divácky zaujímavý zá-

pas Skalice s Banskou Bystricou, kde prvýkrát v danej sezóne dal jeden tím desať gólov (konečný 

výsledok Skalica a Banská Bystrica 10:1).  

                                                      
8 Veľmi netradičný výkyv, ktorý sa naskytá v hokeji zriedka. Svojou pridanou hodnotou si tak získal priestor 

v konečných zostrihoch. 
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Príspevky JOJ boli selekciou najzaujímavejších momentov a ilustračných záberov, ktorých pomer 

bol spomedzi všetkých televízií najvyšší. Najviac sa tu prejavila aj strata záujmu o extraligu ako 

o celok. Predstavovali sa iba zápasy, ktoré mali potrebné kritériá na zaujatie a prinášali pridanú hod-

notu. O ostatných sa divák dozvedel len v záverečnom zhrnutí výsledkov po zostrihoch.  

 

Záver 

Cieľom výskumu bolo analyzovať a interpretovať mediálnu reprezentáciu slovenských hokejových 

klubov v televíznom športovom spravodajstve slovenských plnoformátových televízií. V prieskume 

sme sledovali prvú sezónu po prestupe klubu HC Slovan Bratislava do KHL a skúmali sme, ako to 

pôsobilo na štruktúru spravodajstva a mediálnu prezentáciu sledovaných celkov. Po odchode klasic-

kého klubu z extraligy museli nastať zmeny, ktoré sme chceli zachytiť a opísať ich.  

Očakávali sme, že vstupom HC Slovan Bratislava do KHL vznikne v športovej verejnosti 

a masmédiách pretlak informácií o tomto klube a upadne mediálna dôležitosť zvyšku slovenských 

klubov pôsobiacich v domácej lige. Dôvodom bola skutočnosť, že tím Slovana sa stal jediným slo-

venským zástupcom v medzinárodne zastúpenej lige. V národnom ponímaní ide o klub s bohatou 

históriou, ktorý má množstvo fanúšikov po celom Slovensku a patrí k ikonám slovenského športu, čo 

umocňovalo mediálny potenciál. Nová výzva, merať sa s najlepšími, mohla byť využitá na budovanie 

obrazu postavenia klubu ako národného výberu, ktorý zastupuje celú krajinu. Vytvoril by sa tak tlak 

na verejnosť, aby s klubom sympatizovali a sledovali jeho výkony. Dá sa to dosiahnuť zmenou budo-

vaného obrazu z bratislavského na slovenský klub, kde názov mesta v pomenovaní klubu je len akousi 

lokalizáciou v rámci krajiny a nie dôležitým rozlišovacím prvkom. K tomu je potrebná pomoc médií 

a zmena ponúkanej reprezentácie mediálnej reality, aby sa nové ponímanie dostalo do povedomia 

a bolo všeobecne ľahšie akceptované.  

Zistenia získané kombináciou kvalitatívnej obsahovej analýzy a kvantitatívnej súčtovej analýzy 

a komparáciou ich výsledkov potvrdzujú naše predpoklady.  

Slovenské hokejové kluby dostávajú v televíznom športovom spravodajstve dostatok priestoru 

vzhľadom na skutočnosť, že ľadový hokej patrí medzi najpopulárnejšie športy na Slovensku. Potvrdil 

to aj náš výskum, keď ukázal, že v spravodajstve slovenské hokejové tímy dostávajú priemerne až 

28,9 % z celkového vysielacieho času.  

Do výskumu sme nezahrnuli správy a reportáže o ostatných ligách a hokejových témach. Z toho 

dôvodu naše výsledky nepodávajú súhrn času spravodajstva, ktorý sa venoval ľadovému hokeju. Tu 

treba poukázať na fakt, že skúmaný čas sa rozdelil medzi dve ligy – KHL a Tipsport Extraligu, najvy-

ššiu slovenskú súťaž.  

Kým v príspevkoch o KHL sa médiá väčšinou venovali zápasom HC Slovan Bratislava, 

v reportážach o extralige sa museli venovať všetkým desiatim účastníkom a piatim zápasom, ktoré 

spolu v jednom kole odohrali.9 Tak sa pozornosť extraligy rozkladala na menšie diely, pri televízii 

JOJ pre časové obmedzenie prezentovali iba vybrané zápasy (dva až tri) z piatich. To znamená, že 

budovať identitu klubu priamo v extralige bolo náročnejšie z dôvodu nedostatku mediálneho priestoru. 

HC Slovan Bratislava mal budovanú reprezentáciu z viacerých uhlov. Nechýbali v nej účasť osob-

ností z tímu, boj o play-off, divácka atmosféra aj zranenia a osoba trénera Rostislava Čadu. Všetko to 

prispievalo k vytváraniu nového obrazu mužstva, ktoré sa stávalo dôležitým pre celú spoločnosť, lebo 

bolo súčasťou bežného života. Poskytnutie podrobných informácií viedlo k očakávaniu výsledkov 

a ostatných správ z prostredia klubu verejnosťou, ktoré mali médiá komunikovať.  

Podrobná kvantitatívna súčtová analýza poukázala na rozdielny prístup jednotlivých sledovaných 

televízií k športovému spravodajstvu. Hlavný rozdiel sme spozorovali v samotnom čase poskytnutom 

športovým blokom. Na porovnanie uvádzame súhrnný graf zobrazujúci priemernú dĺžku blo-

ku sledovaných televízií počas skúmaných dní (pozri nižšie). Ten nám jasne ukazuje, že najdlhší špor-

tový spravodajský servis ponúka STV. Napriek dlhšiemu trvaniu ale STV neuvádza veľký počet no-

vých športov a informácií, skôr podrobnejšie spracúva hlavné športové udalosti. Túto tendenciu zná-

                                                      
9
 Tipsport Extraliga má celkovo 11 účastníkov, ale HK Orange 20 je tímom slovenskej hokejovej reprezentácie do 

20 rokov, ktorý hrá zápasy v rámci prípravy na svetový šampionát. Vo výskumnej vzorke sme zápas HK Orange 20 

nemali zaradený. 
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zorňuje graf č. 5, ktorý zaznamenáva, že pri percentuálnom vyjadrení dĺžky príspevku sa ukazuje 

menší rozdiel medzi jednotlivými televíziami. Graf č. 4 znázorňuje menšiu dôležitosť, ktorú športo-

vému spravodajstvu prikladajú súkromné televízie, čo sa prejavuje menším poskytnutým priestorom 

na obrazovke. Navzdory tomu ich úloha pri budovaní reprezentácie skúmaných celkov je nenahradi-

teľná, keďže tvoria lídrov v sledovanosti. 

Graf č. 4 

 
 

Graf č. 5 

 
 

Na záver môžeme skonštatovať, že Slovan svojím vyčlenením z extraligy získal mediálny priestor, 

o ktorý sa nemusel deliť so zvyškom slovenských tímov v extralige. Podarilo sa mu vybudovať obraz 

celonárodného výberu, ktorý zastupuje Slovensko na medzinárodnej scéne, a tým zmazať svoju pô-

vodnú bratislavskú väzbu. Extraliga stratila na priestore aj pozornosti, v médiách sme sa viackrát 

stretli s informáciou, že mnohé kluby majú finančné problémy. Množili sa aj vyjadrenia, že poklesla 

kvalita a pre nedostatok peňazí chýba stabilita.10  

Rozširovanie KHL v Európe, neustále problémy domácich súťaží sa v budúcnosti budú logicky 

premietať do snahy stabilných a úspešných klubov o postup do elitnej spoločnosti medzinárodných 

súťaží. Očakávame tendencie na spájanie líg jednotlivých štátov v snahe vrátiť zaujímavosť svojim 

                                                      
10

 Pozri: SITA: Slovenskej extralige hrozia veľké problémy. SITA, 26. 4. 2013. http://www. 

slovenskozijehokejom.sk/2013/04/slovenskej-extralige-hrozia-velke-problemy/ [10. 5. 2013]. 

„Slovenská extraliga už nie je tým, čím bývala“. Denník Šport - TASR, 20. 2. 2013. http://sport. 

aktuality.sk/c/145289/slovenska-extraliga-uz-nie-je-tym-cim-byvala/ [12. 5. 2013]. 
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najvyšším súťažiam a zabrániť tak odlivu tímov. Stačí si spomenúť na snahy o spojenie českej 

a slovenskej najvyššej hokejovej súťaže v roku 2012, ktoré sa pre odmietavé stanovisko českých klu-

bov neuskutočnilo. V roku 2013 sa objavili správy o záujme poľských klubov o vytvorenie slovensko-

poľskej súťaže, ktorá neprešla pre nevôľu slovenských tímov.
11

 Otázkou je, či bude mať pri súčasných 

problémoch o zlúčenie s extraligou niektorá súťaž záujem. Strata pozornosti a odchod niektorého 

z tímov by mohli donútiť porozmýšľať o zlúčení aj českých funkcionárov. Slovenské hokejové súťaže 

podľa nášho názoru nemajú v súčasnosti pre malý trh a nízky záujem šancu dôstojne prežiť 

a zachovať si úroveň bez zlúčenia minimálne s českou ligou, čo by podnietilo divácky aj sponzorský 

záujem. 
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