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ANALYTICKÉ ŽÁNRE ŠPORTOVEJ PUBLICISTIKY 
V SLOVENSKEJ TLAČI MEDZI ROKMI 1918 – 1945 

 
 

Peter Sasák 
 
Abstrakt 
Príspevok sa venuje publicistickým analytickým žánrom v slovenskej periodickej tlači vychádzajúcej 
na celom území Slovenska medzi rokmi 1918 až 1945. Konkrétne sa zameriava na jeden z denníkov  
s najväčším nákladom a čitateľskou základňou v skúmanom období, ktorým bol Slovák, vydávaný 
Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou. Diachrónia športovej publicistiky je na Slovensku oblasťou, 
ktorej sa doteraz nevenovala výraznejšia pozornosť, preto hlavným cieľom príspevku je náčrt vývoja 
analytických žánrov v športovej žurnalistike v jej raných podobách po vzniku samostatnej 
Československej republiky. Zároveň sa v ňom sleduje, akým spôsobom športová žurnalistika 
sledovaného obdobia komunikovala s čitateľmi. Výsledky výskumu ukazujú, že športová žurnalistika  
v denníku Slovák sa postupom času stáva z okrajovej témy dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou 
obsahu novín. S etablovaním sa v novinách získavali športové informácie viac priestoru, čo vedie  
aj k pestrejšiemu žánrovému a obsahovému zloženiu článkov. Rovnako je viditeľná evolúcia  
aj v uchopení športových tém, keď sa od informovania prechádza k hodnoteniam a analýzam. 
Objavovanie sa publicistických žánrov má za následok aj jasnejšie vymedzenie sa časopisu  
v hodnotovej a politickej oblasti aj pri športových témach, ktorý jasne reprezentuje nastolenú 
ideologickú rovinu vydavateľa denníka. 
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ÚVOD 
 

Novinárske žánre sú hneď po literárnych žánroch najviac skúmanými 

a najkomplexnejšie charakterizovanými. Napriek tomu existujú v ich v interpretáciách 

rozdiely naprieč časom aj priestorom. Dôvodom je premenlivosť vlastností žánrov, o ktorých 

Slančová (1994, s. 115) uvádza, „[...] že každé jazykové spoločenstvo si utvára vlastný súbor 

žánrových noriem,“ pričom je to norma pomerne ustálená, ale zároveň variabilná. Práve 

variabilita žánru vedie k jeho ľahkej tvárnosti, ale existujú aj žánre, ktoré si v praxi udržiavajú 

pomerne trvalé konštitučné vlastnosti (Kraus 2013). 

Jozef Mistrík v publikácii Žánre vecnej literatúry (1975) poukazuje na pôvod komentára 

a úvodníka zo správy, ktorá vytvorila priestor na vznik analytických žánrov. „Analytický 

žáner vzniká azda vtedy, keď sa noviny začínajú názorovo diferencovať a keď sa stávajú 

nástrojom agitácie, propagácie a boja“ (tamtiež, s. 104). Malá encyklopédia žurnalistiky (Jacz 

1982) opisuje komentár ako žáner, ktorý svoju podobu formoval v anglickej a francúzskej 

tlači v druhej polovici 19. storočia a v slovenskej tlači sa objavuje s oneskorením ešte za čias 

Rakúsko-Uhorska v silne politicky orientovanom časopise Peštbudínske vedomosti. Okrem 

politického komentára, ktorý rozdeľuje na vnútropolitický a zahraničnopolitický, uvádza 

Malá encyklopédia žurnalistiky aj ekonomický a športový komentár. Jana Hoffmanová (2007) 

uvádza, že každý žáner má svoj archetypálny model, pričom v prípade komentára ním bol 

politický komentár. Aj v dnešnej žurnalistike je práve politický komentár tým 

najrozšírenejším a najdynamickejšie sa vyvíjajúcim subžánrom
1
. Práve pre rozdielnosti 

v uchopení tém pri práci novinárov v jednotlivých redakciách alebo sekciách môžu vznikať 

zaujímavé žánrové odchýlky, ktoré ešte viac sťažujú presnú charakteristiku žánru. Je logické, 

                                                 
1
 Za subžáner považujeme rôzne žánrové typy vychádzajúce zo žánra, ktorý ich združuje. V tomto ponímaní  

je komentár žánrom a napr. športový komentár alebo politický komentár je z neho vychádzajúci subžáner.  
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že politika, ekonomika, ako aj šport si vyžadujú odlišný prístup pri výstavbe textu. Najviac 

z radu môže vyčnievať práve športový komentár, ktorý oslovuje hlavne športových fanúšikov 

a príjemcov pohybujúcich sa v oblasti športu, ale iba menej často široké spektrum príjemcov.  

Šport je v mediálnom aj lingvistickom výskume okrajovou témou, čo má korene v jeho 

vnímaní ako menej významnej a zaujímavej oblasti. V anglo-americkej tradícii sa športové 

redakcie v rámci serióznych denníkov označovali aj názvom Toy Department
2
 (Rowe – 

Stevenson 1995). Okrem iného to bolo aj z dôvodu, že športoví redaktori často nemali 

žurnalistické vzdelanie a prichádzali do redakcií prevažne ako samoukovia, čo viedlo 

k uvoľnenejšiemu a novinárskymi konvenciami menej viazanému prejavu a štýlu (Beck – 

Bosshart 2003). Jedným z dôsledkov pravdepodobne bolo, že pri akademickom výskume 

komentára sa nevenovala pozornosť športovému komentáru, ktorý bol vnímaný skôr ako 

okrajový a nezaujímavý typ.  

Uvedená skutočnosť nás viedla k rozhodnutiu, aby sme športový komentár v slovenskej 

tlači zvolili za tému nášho výskumu. V príspevku sa mu venujeme z diachrónneho hľadiska. 

Zameriavame sa na medzivojnové obdobie, ktoré bolo príznačné rýchlym rozvojom 

slovenského novinárstva a štandardne sa obdobie medzi rokmi 1918 – 1945 vyčleňuje 

samostatne aj v historickom a politickom výskume (Pekár 2015). „[Š]pecifickým znakom 

slovenskej žurnalistiky v medzivojnovom období bolo to, že vydavateľmi periodickej tlače 

neboli súkromno-podnikateľské kruhy, ale práve politické strany, rôzne organizácie a spolky“ 

(Džujko 2006, s. 225). Po vytvorení slovenského štátu na konci roka 1938 sa k moci dostáva 

Hlinkova slovenská ľudová strana (ďalej HSĽS) a tá potláča všetky opozičné tlače, čím 

prakticky od roku 1939 zabraňuje vydávaniu väčšiny periodík. Do popredia sa dostáva denník 

Slovák, ktorý až do konca vojny v roku 1945 zastáva úlohu hlavného straníckeho periodika 

(Džujko 2006). 

Uvedené skutočnosti nás viedli k výskumu článkov o športe v časopise Slovák
3
, ktorý 

bol denníkom vychádzajúcim v najväčšom náklade na území Slovenska od roku  

1939 a významným periodikom na Slovensku od svojho vzniku v roku 1919. 

 
 
ŠPORTOVÁ ŽURNALISTIKA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V ROKOCH 1918 – 1945   

 
Stav slovenskej žurnalistiky pred vznikom Československa v roku 1918 bol 

nezávideniahodný pre nedostatok žurnalistov a nízky počet periodík. Za zlomový možno 

pokladať 9. november 1918, keď sa obnovuje Slovenský denník redigovaný Milanom 

Hodžom, čím sa stáva prvým slovenským denníkom na území nového štátu. V roku 1918 

pritom vychádzalo iba 23 slovenských periodík, z nich väčšina v Maďarsku. Rok 1919 

priniesol vznik približne 60 nových slovenských periodík a tento pozitívny trend sa zastavil 

v roku 1937, keď už vychádzalo vyše 250 periodík v slovenčine (Tušer 2010). 

Napriek tomu bolo v danom období stále málo slovenských žurnalistov a úroveň novín 

stúpala priamo úmerne s ich financovaním, ktoré bolo závislé od politických strán
4
. Tie 

najsilnejšie si uvedomovali potrebu regionálnych periodík a solídnej úrovne novinárskych 

výstupov naprieč celým spektrom ich novín (Džujko 2006). Politické strany si boli vedomé  

aj potreby agitácie a názorového odlíšenia sa od ostatných periodík, čo sa nedalo dokázať iba 

strohým podávaním faktov prostredníctvom správy. Najlepším nástrojom na ovplyvňovanie 

                                                 
2
 V preklade hračkárske oddelenie. 

3
 Slovák začína vychádzať s podtitulom politický a spoločenský časopis, ktorý si ponechal aj po transformácii  

na denník v roku 1922. 
4
 Na území Československa nefungoval anglo-americký model vydávania periodík založený na súkromnom 

vlastníctve a vytváraní zisku cez reklamu pre slabé ekonomické pozadie odberateľov a spoločností. Vydavateľmi 

boli výlučne politické strany a záujmové spolky.   
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mienky sa stáva, čiastočne maskovaná a niekedy aj úplne odkrytá, agitácia v analytických 

žánroch publicistiky, ktoré ponúkli priestor interpretovať známe fakty, a tak ich posúvať  

do ideologických rovín (Jacz 1982).  

Paradoxne, rozvoju analytických žánrov dopomohla zlá finančná situácia slovenských 

novín, ktoré nemohli vychádzať denne, ale mali väčšinou mesačnú periodicitu, čím  

sa spravodajská zložka žurnalistiky posúvala do úzadia (Jacz 1982). 

Vplyvom politických a národných problémov sa pred vznikom samostatného 

Československého štátu nesústredila pozornosť na šport a jeho propagáciu. Napriek tomu 

vzniká prvý slovenský športový časopis už v roku 1919. Pod názvom Sokol vychádzal 

s mesačnou periodicitou a do roku 1922 ho vydávala rovnomenná telovýchovná organizácia. 

V medzivojnovom období vychádzalo na Slovensku približne 50 titulov slovenskej 

telovýchovnej a športovej tlače. Existencia väčšiny týchto periodík bola z rozličných dôvodov 

krátka, často neprežili ani rok. Hlavným dôvodom bol rozvoj a rozširovanie obsahu denníkov 

a týždenníkov, ktoré od 20. rokov rozširovali svoj obsah aj o športové rubriky (Vatrál 1980). 

Po Mníchovskom diktáte v októbri 1938 sa väčšina periodík ruší vládou Slovenskej 

republiky a ostatné sa združujú pod vydavateľskú činnosť HSĽS. V tomto období  

sa uskutočnili aj pokusy o vydávanie športovej tlače, ktoré sa končili väčšinou neúspechom. 

Nový týždenník Šport vychádzal iba medzi 2. májom až 26. júnom 1941. Väčšie úspechy mali 

úzko zamerané špecializované športové časopisy s mesačnou a dvojtýždennou periodicitou 

vydávania venujúce sa turistike a automobilizmu. Práve rozširovanie lacných denníkov 

a týždenníkov, venujúcich sa prevažne politickým a spoločenským témam, nezáujem 

o športové spravodajstvo a neskôr aj o samotnú športovú rubriku, dostáva športovú tlač  

do situácie, keď nedokáže efektívne fungovať a zabezpečiť si potrebnú pozornosť (tamtiež).   
  

 
ANALYTICKÁ PUBLICISTIKA  

 
Lingvistické, literárnovedné a mediálne teórie ponúkajú niekoľko možností žánrovej 

klasifikácie. V našom príspevku aplikujeme trichotomické členenie publicistických žánrov, 

ktoré vo svojich prácach opisujú J. Mistrík (1975), T. Žilka (1987) a Š. Veľas (2000). 

V kontraste s dichotomickým modelom novinárskej žánrológie je trichotomický model 

precíznejší v diferenciácii a opise jednotlivých žánrových skupín (Gladiš 2015).  

 

„[S]o zreteľom na to, ako jednotlivé žánre preberajú a uplatňujú jazykovo-kompozičné 

prostriedky z iných štýlov, črtá sa v publicistickom štýle výrazná trichotómia s takouto 

štruktúrou: 1. spravodajské žánre, 2. analytické žánre, 3. beletristické žánre. [...] Vnútorná 

integrácia je podriadená dominantnej informatívnej funkcii publicistického štýlu takou 

mierou, že črta informačnosti silno poznačuje všetky žánre a útvary publicistického štýlu
5
.“ 

(Mistrík 1977, s. 149)  

 

J. Mistrík (1997) uvažuje aj o plynulom prechode medzi žánrami, ktorý sa dá aplikovať 

aj na trichotomický model delenia publicistického štýlu. Hranice sú flexibilné a niektoré žánre 

sa nachádzajú na pomedzí a prelínajú sa v nich vlastnosti dvoch rôznych žánrov. Nastávajú  

aj problémy s jednoznačným priradením žánru do nadradenej skupiny a v literatúre  

sa niektoré žánre objavujú u rozličných autorov v odlišných skupinách. Napríklad J. Mistrík 

(1975, 1977, 1997) vo svojich publikáciách radí glosu do skupiny analytických žánrov, kým 

Š. Veľas (2010), A. Tušer (2010) a M. Gladiš (2015) radia glosu medzi beletristické žánre 

publicistiky. V týchto prípadoch ide o prevažujúce znaky, ktoré sa môžu líšiť v rámci reálneho 

                                                 
5
 „V odbornej literatúre sa popri termíne publicistický štýl používajú aj termíny žurnalistický a novinársky štýl. 

V slovenskej jazykovede sa často používajú striedavo ako synonymá“ (Mistrík 1997, s. 459). 
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stvárnenia žánru v závislosti od štýlu autora, spracovanej témy, zámerov redakcie a ďalších 

okolností vstupujúcich do konečného stvárnenia textu. Všeobecne sa za zakladajúce žánre 

analytickej publicistiky pokladajú komentár a úvodník, ale kým úvodník svoju pozíciu 

v žurnalistike strácal, komentár sa dodnes považuje za kráľovský žáner zažívajúci 

v posledných rokoch renesanciu (Páral 2013). 

Funkciou komentára „je rozobrať, objasniť, vysvetliť a zovšeobecniť aktuálnu, 

spoločensky závažnú otázku (tému, udalosť či jav) a zaujať k nej jasne formulované 

a zdôvodnené stanovisko. Komentár nadväzuje na už známu, základnú spravodajskú 

informáciu. Autor (komentátor) argumentuje, presviedča a konfrontuje protichodné názory, 

dáva odpovede na hypotetické otázky recipientov a usiluje sa ich presvedčiť o správnosti 

svojich stanovísk a argumentov“ (Gladiš 2015, s. 52 – 53).  

 

„Makrokompozične sú v ňom výraznejšie zastúpené znaky výkladového slohového 

postupu, ktoré sa uplatňujú ako keby na pozadí základného – informačného slohového 

postupu. Mikrokompozične je kompaktný s náznakmi klasickej trichotomickej štruktúry, 

pričom z hľadiska informačnosti sú zväčša dôležitejšie začiatočné časti, z hľadiska intencie  

sa miera závažnosti zvyšuje smerom ku koncu útvaru. Proti spravodajským textom  

je v komentári posilnená intenciálna funkcia, autor je v texte výraznejšie prítomný 

a prostredníctvom hodnotiacich prostriedkov rozličnej škály pôsobí na percipienta 

sugestívnejšie“ (Slančová 1994, s. 143).    

   

Uvedené charakterizácie komentára by sa dali zjednodušiť aj do vety Bohumila Pečinku 

(2013, s. 51), ktorý píše, že „[...] komentár je výsledkom pretnutia troch vecí: prevládajúceho 

spôsobu myslenia v tej či inej krajine, ducha doby, ktorý ovplyvňuje štýl, a nakoniec autorskej 

originality.“ Práve komentár je podľa A. Tušera (2010) a M. Gladiša (2015) jedným  

zo žánrov, ktorý sa od vzniku menil iba nepatrne. Napriek tomu pripomínajú, že dnešné 

komentáre sú viac strohé, ironické a pozerajú na udalosti z väčšieho nadhľadu, čo dáva väčší 

priestor vyniknutiu autorovho štýlu. Zároveň sa jeho dĺžka skracuje, čím sa stále viac začína 

podobať poznámke. Napriek tomu aj dnes, rovnako ako v minulosti, reprezentuje u novinárov 

žáner, ktorého písanie je výsadným právom lídrov redakcie (Páral 2013). 

 
 
ŠPORT V POLITICKOM A SPOLOČENSKOM ČASOPISE SLOVÁK  

 
„Slovák bol založený v Ružomberku ako týždenník. Čoskoro vychádzal trikrát  

do týždňa, v roku 1920 sa stal denníkom a od roku 1922 pokračoval v Bratislave“ (Vatrál 

1980, s. 592). Jeho hlavnou úlohou bolo presadzovanie názorov a postojov HSĽS 

a informovanie o dianí v katolíckych a neskôr aj spolkových kruhoch. Športová tematika  

je v časopise dlhodobo ignorovaná. Medzi rokmi 1919 – 1921 časopis stagnuje a venuje sa iba 

domácej a zahraničnej politike, cirkevnému životu a literatúre. Postupné rozširovanie počtu 

strán a zapojenie viacerých nových žurnalistov rozširuje záujmový okruh denníka. V roku 

1923 sa prvýkrát objavuje aj samostatná športová rubrika, ktoré prináša iba výsledky zápasov 

v najpopulárnejších športoch. Predtým sa správy dotýkajúce sa športu objavovali medzi 

domácimi správami. Medzi rokmi 1923 až 1945 sa dizajn a pomenovanie rubriky 

niekoľkokrát mení. 

Vôbec prvá zmienka o športe sa v novinách objavuje v roku 1920 s titulkom Hezkí 

Sokolíci v Detve. Článok sa venuje verejnému cvičeniu športovcov z telovýchovného 

združenia Sokol, ktoré takto chcelo získať nových členov, pričom v texte článku  

sa upozorňuje na neúspech akcie a chváli sa činnosť a hodnoty reprezentované konkurenčným 

združením Orol, ktoré patrí pod HSĽS. Vďaka nosnej téme spätej s vydavateľom časopisu ide 
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o dlhšiu rozšírenú správu s reportážnymi prvkami. Správa ukazuje na vysokú kvalitu 

redaktora, ale stále prioritne podáva informáciu. 

Napriek objaveniu sa dlhšieho článku o športe sa v novinách po tomto období vyskytujú 

správy s obsahom športovej tematiky iba občasne. V roku 1921 ide o dve zmienky, rok 1922 

prináša v dvoch prípadoch iba pozvánku na športové podujatia a zlom nastáva až v roku 1923, 

keď sa vytvorila síce samostatná, ale nepravidelná rubrika Šport s vlastným logom. Nový 

priestor priniesol novinárom možnosť venovať sa aj iným žánrom, ako správe a oznámeniu, 

ale pre priestorové možnosti rubriky išlo prevažne o rozsahovo kratšie žánre. Napriek 

zavedeniu rubriky sa plocha športových informácií v časopise rozširuje iba pomaly a priestor 

na celej strane získava až v roku 1927. Zmena sa začala 14. novembra 1926, keď sa rozsah 

časopisu rozrastá o nové strany, o čom informuje aj článok Slovenskej športovej verejnosti. 

Od roku 1933 patrí športovým informáciám už pravidelná každodenná rubrika, ktorá 

absentuje iba vo výnimočných prípadoch.     

 
Obrázok 1. Ukážka rubriky Šport v časopise Slovák z roku 1923 

 

 
 

Ľ. Jacz (1982) a J. Mistrík (1997) upozorňujú, že publicistické žánre sa objavujú 

prevažne v časopisoch, kým pre denníky sú typické spravodajské žánre. Napriek tomu si pri 

spravodajských textoch nachádzajú priestor aj publicistické, ktoré rozvíjajú informácie 

podávané v správach. Transformáciou Slováka na denník sa zvýšil tlak na novinárov 

a dopisovateľov, aby tvorili s vyššou pravidelnosťou, keďže noviny vychádzali každý deň 

okrem pondelka
6
. Športové správy sa museli objavovať v pravidelnej rubrike, ktorá postupne 

zaberala priestor celej strany. Práve toto rozšírenie a stabilizovanie rubriky prinieslo rozkvet 

analytických žánrov v športovej publicistike. Dôvodom bolo práve zapĺňanie rubriky 

článkami aj v dňoch, keď aktuálne športové udalosti neponúkali dostatok možností  

na zaplnenie celého rozsahu určeného pre šport.   

Napriek dostatočnému priestoru sa redakcia rozhodla vyplniť športovú sekciu 

pravidelnými menšími rubrikami, ktoré väčšinou mali zábavnú funkciu, prípadne podávali 

informácie z nižších regionálnych súťaží a miestneho športového života. Najväčšej obľube  

                                                 
6
 V nedeľu redakcia nepracovala, a preto nevychádzalo prvé vydanie v týždni v pondelok, ale v utorok. V nedeľu 

sa do predaja dostával denník pripravovaný v sobotu. Silné klerikálne pozadie vydavateľa totiž nedovoľovalo 

nedeľnú prácu.  
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sa tešili glosy, ktoré sa viaceré ako celok sústredili v istých obdobiach do vlastných stĺpčekov 

a rubrík v rámci športovej rubriky. Ako príklad uvádzame Treba vedieť, že... (1937 – 1938), 

O nedeli – po nedeli (1940), Pardon na okamih (1940 – 1941), Cez naše okuliare (1943), 

ktoré sa udržali aspoň jeden rok.   

Na pravidelné objavovanie sa analytických žánrov mal vplyv ideologický model 

časopisu. Súvisí to so samotným dôvodom vzniku analytických žánrov, ktoré vznikli ako 

nástroj propagácie, agitácie a boja. Práve silnejúca snaha o presadzovanie vlastnej ideológie 

najviac pomohla rozvoju a spestreniu článkov v Slovákovi. Cez analytické texty cítiť vplyv 

odmietania čechoslovakizmu, vyzdvihovania slovenských hodnôt a schopností, silný 

nacionalizmus a boj proti orgánom riadeným prevažne českými funkcionármi. Dá sa 

konštatovať, že tento boj proti aktuálnej situácii v Československu sa postupom času stále 

viac odzrkadľoval aj v športovej rubrike časopisu a svoj vrchol dosahuje okolo roku 1934, 

keď sa už aj športová rubrika volá Slovenský šport.  

Vo všeobecnosti sa analytické žánre objavujú v športovej rubrike hlavne v dvoch 

prípadoch, ktoré tvoria vzájomné protipóly: 1. v prípade, keď sa objaví významná udalosť, 

ktorá svojím významom má potenciál rezonovať v spoločnosti a viaže sa k aktuálnym 

udalostiam; 2. počas dní, keď je nedostatok športových aktualít schopných zaplniť rubriku 

a novinári majú priestor na kritické zhrnutie udalostí, javov a problémov, ktoré pokladajú  

za dôležité, ale svojou prirodzenosťou už spracované problémy nemusia byť aktuálne.  

Skúmanie článkov o športe v dobovej tlači medzi rokmi 1918 – 1945 dokazuje,  

že napriek mladému slovenskému novinárstvu sa od 30. rokov 20. storočia dosahovala vysoká 

úroveň analytickej publicistiky. Pestrá paleta využívaných žánrov, glosy, úvodníky, reportáže, 

interview a komentáre, poukazuje na vysokú úroveň ovládania teórie a praxe žurnalistiky 

vtedajšími novinármi.   
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Analytical Genres in Sport Journalism in the Slovak Press between 
1918 – 1945 
 
Abstract 
The paper is aimed at the analytical genres of journalism in Slovak periodic press distributed over the 
whole territory of Slovakia between the years 1918 and 1945. In particular, it focuses on a daily 
newspaper with the highest circulation and newspaper readership in the studied period, namely 
“Slovák”, published by Hlinka’s Slovak People's Party. Diachronic research of sports journalism  
in Slovakia is an area that has not been paid much attention to, therefore the main objective of the 
paper is to outline the development of analytical genres in sports journalism in its early forms after the 
establishment of the independent Czechoslovak Republic. At the same time, it monitors how sports 
journalism of the examined period communicated with readers. The results of the research show that 
sports journalism in a daily newspaper “Slovák” changed over time from a marginal topic to an 
important and integral part of the newspaper’s content. Integrating the sports information in the 
newspaper, they acquired more space, what led to more variable genre compositions and content  
of the articles. At the same time, we can see the evolution in the interpretation of sports topics  
– changing from information to assessments and analyses. The emergence of journalistic genres 
results in a clearer definition of the magazine in the value and political sphere as well as in sports 
topics that clearly represents the ideological level established by the publisher of a daily newspaper. 
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