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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

V príspevku sú analyzované z lingvokulturologických pozícií mená významných sloven-
ských a zahraničných športovcov ako nositeľov hodnôt. Autor sa sústreďuje najmä na 
kľúčové športové odvetvia ako je futbal, hokej, tenis a okrajovo aj iné. Objektom hľa-
dania hodnôt sú mená súčasných aktívnych športovcov a tých, ktorí dosahovali vynika-
júce výkony v minulosti. Poukazuje na mená športovcov a z týchto mien vyplývajúce 
jazykové jednotky, ktoré sú dlhodobo zafixované v domácom a svetovom povedomí, 
pričom predstavujú konkrétnu ľudskú hodnotu. Práve táto hodnota je v tejto súvislosti 
neopakovateľná a jedinečná, keďže je spojená s úzko individualizovaným 
a špecifickým výkonom známych športovcov. Jednotlivé ilustrácie zo súčasnej sloven-
skej tlače dokumentujú skutočnosť, že vysoko pozitívne hodnoty tvoria ľudia, v danom 
prípade športovci a súčasne vytvárajú jazykovú podobu týchto hodnôt. V príspevku je 
naznačený proces premeny prvotných pozitívnych hodnôt na ich legendárnu podobu, 
v rámci ktorej sú často dôležité nielen reálne kvality, ale aj ich mystifikovaná podoba. 
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

mená – slovenskí športovci – svetoví športovci – hodnoty – futbal – hokej – tenis – le-
gendy 

 
ÚVODÚVODÚVODÚVOD    

VVVV celkovej    obsahovej a etnokultúrnej zložke jazyka si zaiste všimneme, že 
v jeho štruktúre prevažuje axiologickáaxiologickáaxiologickáaxiologická stránka,stránka,stránka,stránka, v rámci ktorej je na hodnotovej 
osi „dobro“ – „zlo“ v aktívnej zóne jazyka výrazových prostriedkov viac, ako 
jednotiek s neutrálnym    obsahom    (Aruťunova, 1988). Ten istý hodnotový feno-
mén jazyka si na lingvokultúrnej úrovni všímajú aj ďalší filológovia, napríklad 
Alefirenko (2010) hovorí o „hodnotovo-zmyslovom priestranstve jazyka“. Dl-
hodobé sledovanie ruskej a slovenskej tlače autorom týchto riadkov v plnej mie-
re potvrdzuje uvedené tendencie (Sipko, 2008), v rámci ktorých najfrekvento-
vanejšie lingvokulturémy lingvokulturémy lingvokulturémy lingvokulturémy (Vorobjov, 1997) kódujú spomínané hodnotiace pos-
toje človeka vo vzťahu k jeho okoliu. Je v našej ľudskej prirodzenosti, že zrejme 
najčastejšie hľadáme a objavujeme hodnoty, ktorých nositeľmi sú iní ľudia. Ta-
kisto si všímame, že mená týchto ľudí sú symbolmisymbolmisymbolmisymbolmi dlhodobo overených kvalít, 
ktoré človek hľadá, nachádza, idealizuje a niekedy sa k nim približuje. 

Pri pravidelnom sledovaní súčasnej tlače evidujeme okrem iného práve spo-
menutý hodnotovýhodnotovýhodnotovýhodnotový aspekt mnohých publicistických materiálov, pričom 
v centre pozornosti sú mená mená mená mená už priamo v titulkochtitulkochtitulkochtitulkoch, čím sa zvýrazňuje najmä 
vysoko pôsobivá hodnota opisovanej reality, či udalosti. 
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1111 MENÁ ŠPORTOVCOV MENÁ ŠPORTOVCOV MENÁ ŠPORTOVCOV MENÁ ŠPORTOVCOV    

Tieto mená nesporne vytvárajú veľmi dôležitý a bohatý fond jazykových aaaan-n-n-n-
troponymickýchtroponymickýchtroponymickýchtroponymických hodnotiacichhodnotiacichhodnotiacichhodnotiacich prostriedkovprostriedkovprostriedkovprostriedkov. Ich rozmanité komunikačné formy 
budem sledovať v prvom rade na príklade úspechov slovenských a niektorých 
známych zahraničných športovcov. V tomto zmysle je príznačné, že v médiách 
sa poskytuje široký priestor známym športovcom, ktorí nemusia byť zvlášť vý-
reční. No za nimi je úspech a často aj krátke interview má evidentne svoju prí-
ťažlivosť. Hádam ani v jednej oblasti ľudskej činnosti sa úspech jednotlivca ne-
stotožňuje s úspechom mesta, regiónu, národa a jeho krajiny v takej miere, ako 
je to v športe. 

 
2222 MENÁ FUTBALISTOV MENÁ FUTBALISTOV MENÁ FUTBALISTOV MENÁ FUTBALISTOV    

Ako je známe z histórie, československí futbalisti na MS v r. 1962 v Chile ne-
čakane obsadili druhé miesto a 50. výročie tohto veľkého úspechu si pripome-
nuli viaceré médiá. Veľmi pôsobivý bol materiál v denníku Pravda (15. 6. 2012), 
v ktorom bolo uverejnené rozsiahle interview s vtedajším vynikajúcim česko-
slovenským reprezentantom Adolfom Schererom, ktorý dlhé roky žije vo Fran-
cúzsku. V článku sú spomenuté aj mená jeho spoluhráčov – Kvašňák, Pospíchal, 
Masopust – ako symboly veľkého úspechu s príznačným podnadpisom, ktorý 
stotožňuje úspech športovca s jeho národom. Podčiarkuje sa aj meno vtedajšieho 
trénera československej futbalovej reprezentácie Rudolfa Vytlačila: 

 
1. Som Slovák a Slovákom aj zostanem. Vrátim sa domov navždy. Keď umriem. Synovi 
som dal meno Rudolf Rudolf Rudolf Rudolf po trénerovi Rudolfovi Vytlačilovi, Rudolfovi Vytlačilovi, Rudolfovi Vytlačilovi, Rudolfovi Vytlačilovi, ktorý mi stále veril, aj keď sa mi 
nedarilo. 

 
V spomínanom materiáli nemohlo chýbať ani meno najväčšieho futbalistu 

v histórii svetového futbalu, proti ktorému Scherer v Chile hral. Vedia o tom aj 
Francúzi, medzi ktorými A. Scherer žije dodnes: 

 
2. Všetci tu vedia, že som hral na MS vo finále, že som nastúpil proti Pelemu.Pelemu.Pelemu.Pelemu. 

 
V tejto súvislosti sa priam žiada spomenúť ďalší personifikovaný úspech čes-

koslovenského futbalu z r. 1976, keď sa naši futbalisti stali majstrami Európy po 
víťazstve nad vtedajšími úradujúcimi majstrami sveta z Nemeckej spolkovej re-
publiky, ktorú reprezentovali dnes už známe futbalové legendy pod vedením 
Franza Beckenbauera. Najviac spomínané slávne belehradské víťazstvo symboli-
zuje: 
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3. Panenkova Panenkova Panenkova Panenkova jedenástka, 

 
keď jej realizátor Antonín Panenka poslal loptu do stredu bránky nezabud-

nuteľným a veľmi odvážnym oblúčikom. Uvedené slovné spojenie sa pravidelne 
opakuje vtedy, keď niektorý súčasný futbalista premení penaltu podobným spô-
sobom. No už navždy to ostane Panenkova jedenástka.  

Jedným z najlepších futbalistov Francúzska na prielome II. a III. tisícročia 
bol nesporne Z. Zidane. Francúzi sa pod jeho vedením stali majstrami sveta 
a ašpirovali na zopakovanie tohto úspechu, keď hrali v ďalšom finále 
s Talianskom. Po jednom súboji s talianskym obrancom Materazzim sa Zidane 
dal vyprovokovať a vrazil do súpera hlavou, za čo bol vylúčený. Francúzi pre-
hrali finálový zápas a v pamäti mnohých futbalových fanúšikov na celom svete 
ostala originálna hlavička Zidana. Na istých dostihoch jeden džokej udrel svojho 
koňa podobným spôsobom a bol tu poruke originálny obraz: 

 
4. Džokej dal svojmu koňovi zidana zidana zidana zidana (SME, 26. 7. 2006). 

 
Môžeme vyslovovať hypotézy, či sa hlavičkový zidan stane takým prece-

dentným menom ako Panenkova jedenástka. 
Je takmer zákonité, že pre vynikajúcich športovcov sa ujala metaforická cha-

rakteristika prostredníctvom slova hviezda. Neraz sa celá pozornosť športového 
diania sústreďuje na nich, ich meno sa stotožňuje s názvom klubu, za ktorý hra-
jú, prípadne neúspech klubu sa zosobňuje práve prostredníctvom hviezd. 
V súčasnosti sa dokonca takým hodnotovým prepojením stali najmä futbalové 
dvojice: 

 
5. RonaldoRonaldoRonaldoRonaldo – Real Madrid, MessiMessiMessiMessi – FC Barcelona, 

 
ktorí sú natoľko stotožnení so svojimi klubmi, že sú takmer hodnotovými 

synonymami. Je priam typické, ba zákonité, že reportáže zo zápasov Realu Mad-
rid, či FC Barcelony obsahujú pravidelné hodnotenia týchto futbalistov. Zvlášť 
keď dávajú góly, hoci sa spomínajú aj po tých zápasoch, v ktorých gól nedajú. 
Po tesnom víťazstve FC Barcelony na ihrisku Deportiva La Coruňa v pomere 5 : 
4 sa pod fotografiou L. Messiho písalo: 

 
6. Skvelý Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Argentínčan bol v prestrelke v La Coruni opäť hlavným ťahúňom 
Barcelony (Pravda, 22. 10. 2012). 
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Je pritom zaujímavé, že hoci obidvaja súčasní najlepší svetoví futbalisti ne-
hrajú v krajine svojho pôvodu a sú reprezentantmi svojich krajín, hodnotové 
dvojice: 

 
7. RonaldoRonaldoRonaldoRonaldo – Portugalsko, MessiMessiMessiMessi – Argentína, 

 
nie sú v povedomí futbalovej verejnosti veľmi zafixované. V prípade spomí-

naných dvoch súčasných najlepších svetových futbalistov ich spojenie s vlast-
nými krajinami do povedomia futbalových fanúšikov veľmi nevošli. Často sa 
spomína, že v reprezentáciách svojich krajín nesplnili očakávania, preto ich vo 
vlastných krajinách neraz kritizujú. Negatívne hodnotenie niektorých Ronaldo-
vých výkonov v portugalskej reprezentácii bolo uverejnené pod názvom: 

 
8. Hviezda Hviezda Hviezda Hviezda ako hromozvod (Pravda, 15. 6. 2012). 

 
Hoci vyššie uvedené dvojice sú v súčasnom svete výnimočné, príkladov, kde 

hráč zosobňuje celé mužstvo je v športe viac. Z histórie svetového a českoslo-
venského futbalu si spomína na hodnotové dvojice: 

 
9. Pele Pele Pele Pele – FC Santos, Brazília, DiDiDiDi StefanoStefanoStefanoStefano – Real Madrid, Španielsko, CharltonCharltonCharltonCharlton – Manchester 
United, Anglicko, EusebioEusebioEusebioEusebio – Benfica Lisabon, Portugalsko, MaradonaMaradonaMaradonaMaradona – Argentína, BlochinBlochinBlochinBlochin 
– Dynamo Kyjev, MasMasMasMasopustopustopustopust – Dukla Praha, PopluharPopluharPopluharPopluhar – Slovan Bratislava, AdamecAdamecAdamecAdamec – Spar-
tak Trnava, LacoLacoLacoLaco PavlovičPavlovičPavlovičPavlovič – Tatran Prešov. 

 
V súvislosti s poslednou dvojicou je známy, najmä medzi staršími Prešov-

čanmi, „futbalový“ názov sochy nad dedinou Haniska (na kopci Furča), ktorá je 
venovaná Východoslovenskému roľníckemu povstaniu z r. 1831. Na podstavci 
je socha muža so zdvihnutými rukami ako symbol víťazstva. Starší fanúšikovia 
Tatranu Prešov hovoria: 

 
10. Je to LacoLacoLacoLaco PavlovičPavlovičPavlovičPavlovič, keď strelil gól. 

 
Ešte sa žiada uviesť, že z vyššie uvedených dvojíc osobitne prvá z nich obsa-

huje v sebe komponent, ktorý je určite najvýraznejším futbalovým precedenprecedenprecedenprecedent-t-t-t-
nýmnýmnýmným menommenommenommenom v histórii svetového futbalu. Moja generácia si spomína na to, koľ-
ko bolo vtedy futbalistov, ktorí si „privlastňovali“ toto meno. Meno Pele bolo 
symbolom futbalovej dokonalosti a vytvorilo obsahový predpoklad na vytvore-
nie dojmu o neprekonateľnosti neprekonateľnosti neprekonateľnosti neprekonateľnosti jeho futbalových kvalít. 
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Zosobnenie mena športovca s jeho klubom je pomerne rozšírený hodnotovo-
komunikačný fenomén. Vytvára sa zdanie, že takýto športovec je dôležitejší ako 
celé ostatné mužstvo. Pred futbalovým zápasom ME r. 2012 medzi Ukrajinou 
a Francúzskom to prezentoval tučný titulok, v ktorom sa vytváral dojem, že 
najväčším súperom Francúzska nie je Ukrajina, ale v posledných rokoch najlepší 
ukrajinský futbalista: 

 
11. Zastavia Ševčenka Ševčenka Ševčenka Ševčenka Francúzi? (Pravda, 15. 6. 2012). 

 
Hoci Ševčenko v uvedenom zápase gól nedal a Ukrajina prehrala aj „vďaka“ 

neuznanému gólu v bránke Francúzska, meno tohto vynikajúceho futbalistu 
zostane v ukrajinskom a v európskom futbale veľkým pojmom. 

 
3333 MENÁ HOKEJISTOV MENÁ HOKEJISTOV MENÁ HOKEJISTOV MENÁ HOKEJISTOV    

Ešte zo svojich študentských čias v ZSSR si pamätám, že zahraniční študenti 
nás, študentov z bývalého Československa, stotožňovali, či identifikovali najmä 
s našimi športovcami. U Rusov sme boli predovšetkým krajinou s vynikajúcimi 
hokejistami. V pamäti zostali fragmenty textu s jazykovou hrou, v centre ktorej 
boli mená vtedajších sovietskych a našich hokejistov. V ruskom texte sú spome-
nuté mená československých hokejistov Pospíšil, Suchý a sovietskych Maľcev, 
Ragulin, Kuzkin. Ich istá zvuková podobnosť s konkrétnymi ruskými slovami je 
základom spomínanej jazykovej hry, v ktorej sa opisujú peripetie ruského alko-
holika: 

 
12. Ja PospešilPospešilPospešilPospešil v magazin. Vzjal vino marki Suchy. Suchy. Suchy. Suchy. No Maľcev. Maľcev. Maľcev. Maľcev. Ješčo kúpil. Potom RagRagRagRagu-u-u-u-
lilililin. n. n. n. Och, Kuzkinu mať... Kuzkinu mať... Kuzkinu mať... Kuzkinu mať... –––– Poponáhľal Poponáhľal Poponáhľal Poponáhľal som sa do obchodu. Kúpil som si víno SuchumiSuchumiSuchumiSuchumi. Bo-
lo mi málomálomálomálo. Ešte som si kúpil. Potom som grcalgrcalgrcalgrcal. No do hája...No do hája...No do hája...No do hája... 

 
V hokejovej sezóne 2011/2012 sa stal víťazom ruskej KHL tím Dynamo Mos-

kva. V slovenskej tlači tomu faktu venovali značnú pozornosť osobitne preto, že 
v ňom hral slovenský hokejista Dominik Graňák. Tento úspech slovenského 
hokejistu bol na uvedenom pozadí podnetom na zvýraznenie ďalších úspechov 
slovenských hokejistov aj v NHL. V konkrétnom kontexte sú spomenuté aj ďal-
šie mená, ktoré vytvárajú spoločný hodnotový rámec hodnotový rámec hodnotový rámec hodnotový rámec s výrazným podielom 
známych slovenských športovcov: 

 
13. GagarinovGagarinovGagarinovGagarinov pohár je u Graňáka. Graňáka. Graňáka. Graňáka. Trenčín sa stal prvým slovenským mestom, v ktorom 
fanúšikovia mohli vidieť dve najcennejšie hokejové klubové trofeje: Stanley Cup Stanley Cup Stanley Cup Stanley Cup 
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aaaa    Gagarinov pohár. Gagarinov pohár. Gagarinov pohár. Gagarinov pohár. Prestížna trofej za víťazstvo v NHL zavítala pod hrad Matúša Čáka už Matúša Čáka už Matúša Čáka už Matúša Čáka už 
trikrát: trikrát: trikrát: trikrát: zásluhou Tomáša Kopeckého, Mariána Hossu aTomáša Kopeckého, Mariána Hossu aTomáša Kopeckého, Mariána Hossu aTomáša Kopeckého, Mariána Hossu a    Zdena Cháru. Zdena Cháru. Zdena Cháru. Zdena Cháru. Zásluhou Dominika Dominika Dominika Dominika 
Graňáka Graňáka Graňáka Graňáka dorazil včera do jednej z báštbáštbáštbášt slovenskéhoslovenskéhoslovenskéhoslovenského hokejahokejahokejahokeja i GagarinoGagarinoGagarinoGagarinov pohár.v pohár.v pohár.v pohár. 

 
Čitateľom sa približujú základné údaje o Gagarinovi: 
 
14. Trofej pre víťaza ruskej KHL nesie meno prvého kozmonauta planéty Jurija AlexejevJurija AlexejevJurija AlexejevJurija Alexejevi-i-i-i-
ča Gagarina. ča Gagarina. ča Gagarina. ča Gagarina. „Je    to    symbolické: Boli sme prví vprví vprví vprví v    kozmekozmekozmekozme, chceme byť prví v hokejiprví v hokejiprví v hokejiprví v hokeji. GagarGagarGagarGagari-i-i-i-
novo novo novo novo meno pozná celý svet, preto sme pohár pomenovali po ňom“, zdôraznil AlexanderAlexanderAlexanderAlexander 
MedvedevMedvedevMedvedevMedvedev, prezident KHL (Pravda, 15. 6. 2012). 

 
Záujem slovenskej športovej verejnosti o KHL sa zvýšil, keď v nej začali hrať 

slovenské kluby. Najprv v sezóne 2011/2012 Lev Poprad a v sezóne 2012/2013 
Slovan Bratislava. Istá eufória okolo účinkovania Slovana Bratislava v KHL sa 
pravidelne začala prezentovať najmä prostredníctvom jej hráča Miroslava Šatana: 

 
15. Zápasy Slovana sú sviatkom. Šatanovej partii Šatanovej partii Šatanovej partii Šatanovej partii tlieska pravidelne plné hľadisko (Pravda, 
27. 10. 2012). 

 
Hodnotové stotožnenie sa športového kolektívu s jeho konkrétnou osobnos-

ťou sa realizuje najmä pri výrazných osobnostiach a pri úspechoch tímu. Oso-
bitne to platí o ich tréneroch. V súvislosti so Slovanom Bratislava sa pravidelne 
okrem mena Šatan spomína aj meno terajšieho trénera Slovana: 

 
16. Hlavná úloha Čadovho tímu: Čadovho tímu: Čadovho tímu: Čadovho tímu: bodovať po dobrej hre (Pravda, 27. 10. 2012). 

 
Zvýšený záujem o KHL bol zákonite vyvolaný aj vďaka výluke v NHL, 

v ktorej hráči nastúpili do štrajku a mnohí z nich odišli hrať do KHL a do iných 
súťaží. Aj tento faktor zapĺňa štadión v Bratislave. Zaujímavé zdôvodnenie tohto 
úspešného javu bolo prezentované prostredníctvom mena ďalšieho vynikajúce-
ho hokejistu z NHL: 

 
17. Ak by sme vzali aj Crosbyho, Crosbyho, Crosbyho, Crosbyho, návštevnosť nezvýši, lebo viac ľudí sa už do hľadiska ne-
zmestí (Pravda, 27. 10. 2012). 

 
Vynikajúcim príkladom prezentácie hodnôt prostredníctvom výrazných 

osobností bol komentár k zápasu KHL Slovan Bratislava – CSKA Moskva 
s výsledkom 2:3 (Pravda, 23. 10. 2012). Hoci Slovan prehral, celý obsah článku 
sa niesol vo vysoko pozitívnom duchu. Autor (P. Komár) spojil do jedného hod-
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notového celku dve udalosti: 20. 10. 2012 v Slovnaft Aréne vystupoval Karel 
Gott a 23. 10. 2012 v tej istej Slovnaft Aréne prebiehal spomínaný zápas KHL. 
Kvalitu oboch podujatí spojil novinár do jedného obsahového celku, pričom tá 
najvyššia kultúrna a športová hodnota bola personifikovaná v menách Karel 
Gott a Miroslav Šatan. Pôsobivé boli najmä tie pasáže, v ktorých boli významné 
momenty hokejového zápasu prepojené so známymi piesňami K. Gotta. Už sa-
motný názov článku je parafrázou jeho známej piesne: 

 
18. Slovan v rozprávkovom dome rozprávkovom dome rozprávkovom dome rozprávkovom dome pribrzdil rozhodca. 
V sobotu i v utorok večer aplaudovala vypredaná Slovnaft Aréna dvom veľkým zážitkom. dvom veľkým zážitkom. dvom veľkým zážitkom. dvom veľkým zážitkom. 
Najprv ju rozpálil koncert Karla Gotta, Karla Gotta, Karla Gotta, Karla Gotta, potom strhujúci hokej bratislavských chalanov, ale 
aj ruských hviezd hviezd hviezd hviezd CSKA Moskva. Keď zlatýzlatýzlatýzlatý hlashlashlashlas z Prahy oprášil šláger Mám rozprávkový Mám rozprávkový Mám rozprávkový Mám rozprávkový 
dom, dom, dom, dom, oživil paralelu so Slovanom... Zdravo nahnevaný kapitán Miroslav Šatan Miroslav Šatan Miroslav Šatan Miroslav Šatan za stavu 1:3 
vzdorovito napriahol a prekonal brankára Staňu. Akoby v Aréne doznieval hit Dám dělDám dělDám dělDám dělo-o-o-o-
vou ránu...vou ránu...vou ránu...vou ránu... 

 
Hoci Slovan nezískal ani bod a víťazný gól SCKA Moskva padol po faule na 

brankára domácich, celý obsah článku vyznel priaznivo a s pocitom istého nad-
šenia nad krásnym emocionálnym zážitkom z dvoch nádherných podujatí: 

 
19. C’est la vie.  C’est la vie.  C’est la vie.  C’est la vie. Hrajte takto ďalej, želajú vďační diváci. Gottovi iGottovi iGottovi iGottovi i    Šatanovej partii Šatanovej partii Šatanovej partii Šatanovej partii (Pravda, 
25. 10. 2012). 

 
Ďalším materiálom o tomto zápase bola rozsiahla reportáž, ktorá bola 

v značnej miere rozšírená aj menami ďalších osobností: 
 
20. Ďalší hviezdnyhviezdnyhviezdnyhviezdny obranca Ľubomír Višňovský Ľubomír Višňovský Ľubomír Višňovský Ľubomír Višňovský znížil... „Už pred zápasom som tvrdil, že 
najťažšie sa bráni Daciuk, Daciuk, Daciuk, Daciuk, lebo nikdy neviete, čo spraví“. Výborne hral aj Alexander RadAlexander RadAlexander RadAlexander Radu-u-u-u-
lov...Daciuk: lov...Daciuk: lov...Daciuk: lov...Daciuk: „Vychutnal som si dobré pivo i zápas“ (Pravda, 25. 10. 2012). 

 
Do vyššie uvedeného kontextu zapadá celostránková fotografia K. Gotta, pod 

ktorou sa podčiarkuje jeho legendárnosť: 
 
21. Moje piesne liečia, hovorí legenda KAREL GOTT KAREL GOTT KAREL GOTT KAREL GOTT (Pravda, 31. 10. 2012). 

 
V súvislosti s názvom piesne K. Gotta, ktorá je parafrázovaná vo vyššie uve-

denom titulku, v pamäti zostala iná asociácia s humoristickým obsahom v jednej 
karikatúre, v ktorej zostali dobové konotácie s vysokými príjmami vtedajších 
futbalistov. Tí boli oficiálne amatérmi, mali formálne zamestnanie, brali aj platy 
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a okrem toho mali na vtedajšie časy značné príjmy z futbalu, ktoré podľa tejto 
anekdoty boli vyššie ako u K. Gotta: 

 
22. K. Gott: Mám rozprávkový dom,K. Gott: Mám rozprávkový dom,K. Gott: Mám rozprávkový dom,K. Gott: Mám rozprávkový dom, s vysokou strechou kdesi pod nebom... 
Futbaloví fanúšikovia: Odkiaľ na to zobral, keď nehrá futbal... 

 
V slovenskom komunikačnom prostredí mená hokejistov zohrávajú výz-

namnú úlohu vďaka úspechom generácie hokejistov, ktorá získala titul majstrov 
sveta, obsadila dve druhé miesta a jednotliví hráči tejto generácie pravidelne 
dosahujú významné úspechy aj v klubových súťažiach. Mená: 

 
23. Bondra, Gáborík, Chára, Handzuš, Lintner, Pálffy, Šatan, Višňovský 

 
a ďalší zaujímajú v slovenskom hodnotovom kontexte výrazné miesto. 

Oprávnenosť tejto pozície potvrdzujú aj vo vysokom veku, keď viacerí z nich 
ešte aktívne hrajú, čo je veľkým prínosom pre ich mužstvá i pre športovú atmo-
sféru v meste ich súčasného pôsobenia. Neraz sa k nim médiá, verejnosť a mladší 
spoluhráči správajú nielen s úctou, ale aj familiárne familiárne familiárne familiárne ako k veľmi blízkym ľu-
ďom. Mladý spoluhráč Ž. Pálffyho v Skalici hodnotí svojho veľkého spoluhráča 
slovami, ktoré boli zároveň titulkom: 

 
24. Hrať po boku Žiga Žiga Žiga Žiga je skvelé (Pravda, 6. 11. 2012). 

 
V súčasnom hokeji sa hodnotová orientácia sústreďuje okolo hokejistov 

s výraznými úspechmi a pozoruhodnými výkonmi. Aj navonok nehokejové 
udalosti sa osvetľujú cez ich mená. Typickou v tomto smere bola situácia, keď 
zápas KHL Dynamo Moskva – Bars Kazaň mal pôvodne vysielať americký tele-
vízny kanál ESPN, no nestalo sa tak. Titulok hlásal: 

 
25. Kanál ESPN Ovečkina aOvečkina aOvečkina aOvečkina a    spol. spol. spol. spol. nevysielal. Nemal komentátora (Pravda, 25. 10. 2012). 

 
K dianiu v hokejom svete sa vyjadrujú známi bývalí aj súčasní hokejisti. Už 

vyššie spomínaný štrajk hráčov v NHL komentuje v rozsiahlom interview 
vynikajúci slovenský hokejista: 

 
26. Koniec štrajku v NHL ponúkne životnú šancu, vraví agent Lintner Lintner Lintner Lintner (Pravda, 5. 10. 
2012). 
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4444 ARMSTRONG A INÍ ARMSTRONG A INÍ ARMSTRONG A INÍ ARMSTRONG A INÍ    

V americkej kultúre je výrazným precedentným menom Armstrong. Jeden 
z nositeľov tohto mena bol svetoznámym džezovým spevákom, druhý bol as-
tronautom, ktorý ako prvý človek vystúpil na povrch Mesiaca s onou povestnou 
vetou: 

 
27. Je to malý krok pre človeka, ale veľký krok pre ľudstvo. 

 
Treťou veľkou legendou s menom Armstrong je cyklista, ktorý sa vyliečil 

z rakoviny a stal sa sedemnásobným víťazom najťažších cyklistických pretekov 
na svete Tour de France. Už počas jeho športovej kariéry sa vyslovovali mnohé 
originálne úvahy a skvelé hodnotenia, ktoré zvyšovali jeho hodnotovú stránku 
a legendárnosť. Podčiarkovala sa jeho výnimočnosť a svojim spôsobom neopa-
kovateľnosť. Uchádzali sa o neho mnohé svetoznáme firmy, ktorých produkciu 
a povesť Armstrong svojim ojedinelým spôsobom propagoval. V tomto prípade 
však zostáva legendárnosť mena Armstrong sporná, keďže mu odobrali všetkých 
sedem titulov víťaza Tour de France po obvinení z dopingu. Zostáva zákonitou 
otázka: V akej hodnotovej pozícii sa bude vyslovovať meno tohto športovca? Asi 
blízko k pravde je tvrdenie súčasného vynikajúceho slovenského cyklistu: 

 
28. PeterPeterPeterPeter VelitsVelitsVelitsVelits: LanceLanceLanceLance ArmstrongArmstrongArmstrongArmstrong sa nedá z cyklistiky vymazať (Pravda, 27. 10. 2012). 

 
Je pochopiteľné, že celá aféra okolo L. Armstronga sa posudzuje z rôznych 

aspektov. Zrejme korektne postupujú tie médiá, ktoré poskytujú priestor na vy-
jadrenie aj jemu: 

 
29. Armstrong: Armstrong: Armstrong: Armstrong: Mám za sebou ťažké týždne. Už mi bolo lepšie, ale aj horšie (Pravda, 22. 
10. 2012). 

 
V prípade L. Armstronga evidujeme dva hodnotové póly človeka – odododod velvelvelvele-e-e-e-

beniabeniabeniabenia dodododo zatrateniazatrateniazatrateniazatratenia. Aj tento fenomén radikálnej hodnotovej transformácie patrí 
do sociálno-komunikačného prostredia človeka. 

Najmä v sezóne 2012 na seba upozornil slovenský cyklista P. Sagan okrem 
iného niekoľkými etapovými víťazstvami na Tour de France, kde vybojoval ze-
lené tričko. Po týchto vynikajúcich úspechoch Petra Sagana aj v oficiálnom 
spravodajstve nazvali: 

 
30. TourminátorTourminátorTourminátorTourminátor (TA3, 10. 8. 2012). 
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Jeho originálny a svojrázny ľudský a športový prejav mu priniesol aj iné me-
ná s precedentným základom: 

 
31. SaganiniSaganiniSaganiniSaganini, RamboRamboRamboRambo na kolesách. 

 
Meno Petra Sagana sa stalo základom aj na rozšírenie rozprávkových motí-

vov, keď na Tour de France vyhral už spomínané zelené tričko v bodovacej sú-
ťaži: 

 
32. Červená Čiapočka, prečo máš zelenúzelenúzelenúzelenú čiapočku? – Lebo Sagan Sagan Sagan Sagan (Korzár, 11. 2012). 

 
Počiatočné športové úspechy L. Armstronga do určitej miery pripomínajú 

úspechy P. Sagana. Najmä na Slovensku v sezóne 2012 jeho meno silne rezono-
valo a čakali sa od neho víťazstvá aj v ďalších pretekoch. Uvedené očakávania 
svedčia o hodnotovej sile mladého cyklistu. 

 
5555 PREVERENÉ ŠPORTOVÉ  PREVERENÉ ŠPORTOVÉ  PREVERENÉ ŠPORTOVÉ  PREVERENÉ ŠPORTOVÉ LEGENDYLEGENDYLEGENDYLEGENDY    

Podobne ako vyššie spomenutí súčasní skvelí futbalisti Ronaldo a Messi sa 
pomaly stavajú legendárnymi osobnosťami, tak isto to platí o ďalších športo-
vcoch. Relatívne nedávno niektorí z nich vďaka svetovým výkonom boli hod-
notení prostredníctvom jazykovej kombinácie ich mena s názvom známeho fil-
mu Terminátor, v ktorom hlavnú úlohu hral A. Schwarzenegger. Meno Termi-
nátor vytvára istý archetyparchetyparchetyparchetyp ľudskejľudskejľudskejľudskej dokonalostidokonalostidokonalostidokonalosti a túžby po nej. Na tomto mieste 
sa žiada spomenúť vynikajúceho rakúskeho zjazdára Hermanna Meiera, ktorého 
štyridsiatiny si v denníku Pravda (7. 12. 2012) pripomenuli s motívom z Termi-
nátora, českého brankára Dominika Haška v čase, keď na OH v r. 1998 
v Nagane Česi získali aj vďaka jeho skvelým výkonom zlatú olympijskú medailu 
a slovenského tenistu Dominika Hrbatého po vynikajúcej sezóne: 

 
33. Zrodil sa Herminátor, Dominátor, Dominátor Herminátor, Dominátor, Dominátor Herminátor, Dominátor, Dominátor Herminátor, Dominátor, Dominátor valcuje (o Hrbatom). 

 
V tomto prípade fiktívny filmový hrdina sa stal predobrazom takmer nad-

ľudských športových výkonov reálnych ľudí, čím sa v povedomí vytvára obraz 
o stále sa rozširujúcich ľudských možnostiach. 

Jedným z takýchto športovcov súčasnosti je zaiste švajčiarsky tenista Roger 
Federer, ktorého mieru legendárnosti zaznamenávajú aj médiá najmä v súvislos-
tí s tým, že sa udržal 300 týždňov na čele svetového tenisového rebríčka. Výni-
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močnosť R. Federera sa zvýrazňuje pri porovnávaní jeho úspechov so známymi 
tenisovými legendami minulosti a slovami jeho najväčšieho súčasného súpera: 

 
34. Roger Federer Roger Federer Roger Federer Roger Federer sa už tristo týždňov díva na súperov zhora. Roger Federer Roger Federer Roger Federer Roger Federer sa včera doč-
kal tohto okrúhleho jubilea a urobil ďalší krok k tenisovej nesmrteľnosti. nesmrteľnosti. nesmrteľnosti. nesmrteľnosti. Američan PetePetePetePete 
SamprasSamprasSamprasSampras získal o tri menej. Ďalší velikán IvanIvanIvanIvan Lendl Lendl Lendl Lendl ich strávil na vrchole 270... „Pre mňa 
neexistuje väčší suverén vo svete športu“ – NovakNovakNovakNovak Djokovič Djokovič Djokovič Djokovič (Pravda, 16. 10. 2012). 

 
Hodnotový fenomén tenisu je dlhodobo v popredí záujmu médií a verejnosti. 

Je evidentné, že sa v tomto prípade podčiarkuje sila individuálneho úspechu 
a veľká náročnosť, ktorá je kladená na vrcholových svetových tenistov. Zrejme 
aj preto zostávajú v povedomí ľudí veľmi dlho. K takým úspešným svetovým 
športovcom dlhé roky patril nemecký tenista Boris Becker, ktorého meno je ne-
raz upútavkou pri súčasnom spravodajstve z tenisového diania. Aktuálne dianie 
na londýnskom Turnaji majstrov 2012 je hneď v titulku komentované prostred-
níctvom jeho mena: 

 
35. Becker Becker Becker Becker favorizuje Murraya aMurraya aMurraya aMurraya a    Djokoviča Djokoviča Djokoviča Djokoviča (Pravda, 6. 11. 2012). 

 
Napokon vyhral Djokovič, keď vo finále porazil práve Federera. 
Do histórie športu sa zapísali mnohé vynikajúce osobnosti z dávnej i nedáv-

nej minulosti a ich mená zostali symbolom veľkých ľudských výkonov a nieke-
dy aj hrdinských skutkov. Nesporne k takým patril a patrí reprezentant Česko-
slovenska Emil Zátopek, legendárny bežec, ktorý ako jediný v histórii vybojoval 
tri zlaté olympijské medaily v behu na 5 000 m, 10 000 m a v maratónskom be-
hu v r. 1952 na OH v Helsinkách. Nejeden chlapec v oných rokoch sa tešil 
z pochvaly: 

 
36. Je to náš Zátopek. Zátopek. Zátopek. Zátopek. Behá ako ZátopekZátopekZátopekZátopek. 

 
Dokumentárne televízne programy o podobných športových hrdinoch patria 

medzi športovými priaznivcami k najpríťažlivejším. Hoci v súčasnosti nie všetci 
veľkí športovci minulosti sú vo verejnosti známi, je dobré, keď ich médiá pri-
pomenú, hoci aj v nekrológoch nekrológoch nekrológoch nekrológoch priliehavými jazykovými epitetami: 

 
37. Kanada sa lúči so zlatíčkom na korčuliach.zlatíčkom na korčuliach.zlatíčkom na korčuliach.zlatíčkom na korčuliach.    Tlieskali jej vo Švajčiarsku, Švédsku, Česko-
slovensku, ale najmä v rodnej Kanade. Tá sa s ňou teraz s dojatím lúči. Vo veku 84 rokov 
zomrela v nedeľu Barbara Ann Scottová. Barbara Ann Scottová. Barbara Ann Scottová. Barbara Ann Scottová. Dáma, ktorá v r. 1948 vyhrala v priebehu šiestich 
týždňov na korčuliach majstrovstvá sveta, Európy i olympijskú súťaž (Pravda, 2. 10. 2012). 
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V podobnom duchu sa písalo o ženskej tenisovej legende Margaret Osborno-
vej du Pontovej, keď zomrela vo veku 94 rokov. Aj v tomto prípade sa jej legen-
dárnosť približuje zodpovedajúcou faktografiou a slovami inej svetovej tenistky. 
Pôsobivé je záverečné hodnotenie veľkej tenistky: 

 
38. Odišla tenisotenisotenisotenisovávávává babičkababičkababičkababička, ktorá mala dar reči. Jej 37 grandslamových titulov ju posúva 
na 4. miesto v historickom rebríčku. „Bola to moja hrdinkahrdinkahrdinkahrdinka“,    vraví s úctou Billie Jean KoBillie Jean KoBillie Jean KoBillie Jean Kon-n-n-n-
gová. gová. gová. gová. V r. 1967 ju uviedli do Medzinárodnej tenisovej sienesienesienesiene slávyslávyslávyslávy. Teraz je už v tej nebenebenebenebes-s-s-s-
kejkejkejkej (Pravda, 27. 10. 2012). 

 
K veľkým športovým legendám nesporne patrí aj poľský olympijský víťaz 

v skokoch na lyžiach Adam Malysz. Jeho vynikajúce športové výkony sa zobra-
zujú humorne prostredníctvom zveličených jazykových foriem: 

 
39. Prečo poľský skokan na lyžiach Malysz Malysz Malysz Malysz lieta vždy s mobilným telefónom v ruke? – 
Aby sa mohol opýtať trénera, kedy má pristáť (Korzár, 11. 2012). 

 
Pri slove lietať sa spravidla vytvára asociácia s gréckym  mytologickým hrdi-

nom, ktorý v dôsledku svojich veľkých túžob a následných pokusov odpútať sa 
od zeme, zahynul: 

 
40. Mal by Ikaros Ikaros Ikaros Ikaros nejakú šancu na prežitie? – Áno, keby namiesto krídel mal Malyszove Malyszove Malyszove Malyszove 
lyže (Korzár, 11. 2012). 

 
ZÁVERZÁVERZÁVERZÁVER    

Mená ako nominatívne a identifikačné jazykové jednotky v konkrétnom so-
ciálno-komunikačnom prostredí rozširujú vlastný obsahový rámec. V prvom 
rade sa to týka mien známych osobností, ktoré sa v ľudskom spoločenstve pred-
stavili ako nositelia výrazných hodnôt. Z vyššie uvedených ilustrácii vyplýva, že 
k takým osobnostiam najmä v súčasnom svete patria známi športovci. Predsta-
vujú svojrázny a neopakovateľný hodnotovýhodnotovýhodnotovýhodnotový fenomén, fenomén, fenomén, fenomén, ktorý neraz prerastá ich 
reálny osobnostný profil. V každom prípade idealizáciaidealizáciaidealizáciaidealizácia športovca v súčasných 
textoch je okrem iného výsledkom večnej túžby človeka priblížiť sa k dokona-
losti. 
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Names of Sportsmen as the Representatives of ValuesNames of Sportsmen as the Representatives of ValuesNames of Sportsmen as the Representatives of ValuesNames of Sportsmen as the Representatives of Values    

AbstractAbstractAbstractAbstract    

In the article names of famous Slovak as well as foreign sportsmen are being analy-
zed from the linguoculturological point of view. The author concentrates his attention 
mainly on some important and popular types of sports such as football, ice-hockey, 
tennis and a few others. Names of some present sportsmen and those who became 
famous through their achievements in the past serve as the object of the search for 
values. Concentrating his attention on the names of such sportsmen the author stu-
dies linguistic units that have long been present in the consciousness of people both 
in Slovakia and abroad. It is first of all this value that has proven to be unique as it is 
closely connected to the unique achievements of the sportsmen in question. Individu-
al examples from the present Slovak press show that highly positive values are crea-
ted by people, in this case sportsmen, and at the same time create specific linguistic 
form of these values. In the article a process of transformation of the original positive 
values into their legendary form has been outlined – this shows us that it is not only 
real qualities that are important to us but their mystified version as well. 
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names – Slovak sportsmen – world sportsmen – values – football – ice-hockey – ten-
nis – legends 
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