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1 Chápanie témy počasie ako mediálneho fenoménu 

 
„Nepomôžeme si. Počasie je veľký fenomén v živote ľudí, nečudo, že majú oň taký záujem. 

A meteorológovia vďaka tomu stále majú čo robiť. Lenže bez úplatkov svätému Petrovi nie vždy 

vyhovieme ľudským želaniam.“ (Čomaj – Iľko, 2010, s. 147). 

 

Krátky slovník slovenského jazyka (Kačala – Pisárčiková – Považaj, 2003) naznačuje, že pod po-

jmom fenomén rozumieme istý jav či nevšedný úkaz, ktorý môžeme okúsiť obyčajnou zmyslovou 

skúsenosťou. Terminologické vymedzenie daného výrazu nás inšpirovalo nazvať počasie fenoménom 

manifestujúcim sa v prostredí elektronických médií. Vychádzajúc z analýzy, ktorú sme vo výskumnej 

vzorke
1
 zamerali na prezentáciu počasia vo verejnoprávnych a komerčných elektronických médiách, 

bol náš pohľad vedený k tomu, ako sa daná téma javí, resp. ako ju možno bezprostredne identifikovať 

a následne aj interpretovať v rámci cieleného spravodajstva o počasí či tiež v priestore jednotlivých 

spravodajských relácií. Podľa Malej encyklopédie žurnalistiky (1982, s. 445) je „jav v spravodajstve 

cieľom oznámenia“. 

Označenie počasia ako mediálneho fenoménu naznačuje náš úmysel poukázať na „bonusovú“ po-

nuku súčasných spravodajských textov, ktorých jednotlivé redakčné zámery presahujú klasické vní-

manie spravodajstva a základnú oznamujúcu zložku obohacujú o ďalšie inovatívne prístupy k tvorbe 

vyplývajúce z charakteru príslušného média a jeho cieľov. Komunikačné postupy médií pri tvorbe 

správ o počasí, ktoré možno pomenovať prívlastkom markantné, sú z hľadiska spôsobu zobrazenia 

mediálnej reality prezentované s cieľom vzbudiť záujem a dlhodobú pozornosť potenciálneho príjem-

cu. Tento predpoklad predstavoval základnú líniu danej analýzy. 

 

1.1 Mediálne posolstvo správ o počasí 

V príspevku sme sa zamerali na východiskovú motiváciu, ktorá vedie súčasné elektronické médiá 

k ovplyvňovaniu a kreovaniu podstaty mediálnych textov. Svoj pohľad sme v prvom rade orientovali 

na teoretické štúdie mediálneho odborníka Marshala McLuhana, ktorý zdôrazňoval, že „médium je 

posolstvom, pretože práve ono utvára a ovláda mieru a formu ľudského združovania a činnosti“ 

(McLuhan, 1991, s. 20). Spravodajský rozmer témy sa vo svojej obsahovej náplni vyznačuje infor-

                                                      
1
 Hlavný výskumný materiál predstavuje podrobný transkript, ktorý v rámci televízneho vysielania zachytáva týž-

denný záznam večerného spravodajstva o počasí v období od 6.1.2014 do 12.1.2014. Danú analýzu sme realizovali vo 

vybraných televíznych inštitúciách: RTVS, TV Markíza, TV Joj. V rámci rozhlasového prostredia sme pri selekcii 

spravodajských vstupov o počasí zvolili metódu náhodného výberu. Cieľovými rádiovými stanicami boli Rádio Slo-

vensko a Rádio Expres. 
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mačnou nasýtenosťou, a preto základným zámerom konkrétneho média je sprostredkovať divákovi či 

poslucháčovi objektívnu informáciu o počasí. Pravidelný servis spravodajstva, ktorého súčasťou sú aj 

predpovedné relácie, však mediálne posolstvo odovzdáva až vo chvíli, keď je percipient schopný jed-

notlivé sprostredkované obsahy aj identifikovať ako výsledok činnosti toho a nie iného média.  

Prítomnosť diferencujúceho príznaku, ktorý zasahuje aj do oblasti pôvodne nocionálneho spravo-

dajstva, sa odráža v textotvornom procese mediálne šírených komunikátov, ako aj v samotnom portfó-

liu mediálnych produktov. V priestore spravodajského bloku sa informačný rámec udalostí obohacuje 

o istú kvalifikačnú hodnotu, ktorej reprezentantom je názov organizácie, resp. jej mediálna značka, 

a práve tá vytvára nový obraz daného produktu, ako aj obraz „nového“ média s cieľom vyzdvihnúť 

kvalitu ponúkanej obsahovej náplne. Mediálne inštitúcie tak už nie sú len nositeľmi informácie, ale 

vystupujú aj ako nositele identifikačnej nadstavby a daná skutočnosť sa aj v spravodajsky orientova-

ných reláciách o počasí prejavuje posunom od neutrálnosti smerom k opačnému pólu zobrazenia 

oznamovanej skutočnosti. Vychádzajúc z vymedzených stanovísk môžeme konštatovať, že v prostredí 

médií dochádza k pomyselnej zmene ich funkčného štatútu, ktorou sa pôvodné označenie jednotlivých 

organizácií ako mediálnych tvorcov transformovalo na mediálnych „ručiteľov“. 

Existencia prechodných pásem v rámci spravodajských programov, ktorá je výsledkom tvorivej 

činnosti založenej na výbere a kombinácii prvkov z odlišných paradigmatických množín, potvrdzuje 

redakčné tendencie vnášať do objektívnych spravodajských štruktúr aj prvky zozábavňovania či iné 

variabilné jednotky, ktorými autorské tímy ozvláštňujú konvenčné spôsoby tvorby s cieľom dosiahnuť 

základný komunikačný zámer – prilákať oko či ucho svojho príjemcu. Súčasnú interpretáciu 

a fungovanie mediálnej tvorby bližšie špecifikuje J. Rusnák, ktorý zaznamenáva dôležitý posun 

v charaktere mediálnych textov, keď ich identifikuje nie ako obyčajné texty, ale ako „textúry, vzájom-

ne poprepájané tkanivá, ktoré vďaka pestrým intervenčným zásahom vykazujú výrazné difúzne vlast-

nosti“ (2010, s. 6). Takou „textúrou“ je aj produkt mediálnej činnosti, relácia o počasí. 

Predpoveď počasia ako súčasť účelového spravodajstva napovedá, že jej hlavnou úlohou je po-

skytnutie akéhosi praktického návodu pre publikum a práve ten predstavuje celkový zmysel informá-

cie o počasí. Spravodajský servis, ktorého súčasťou sú pravidelné vstupy o počasí, aj na základe svo-

jej častej reprodukcie, svojho percipienta sprevádza počas celého dňa. V predpovedi mu poskytuje 

predovšetkým informácie, no tiež aj tipy, rady či upozornenia, ktorými by sa mal príjemca riadiť, aby 

sa vyhol rôznym nepríjemnostiam. Naplnenie mediálneho zámeru virtuálne sprostredkovanej infor-

mácie sa tak odráža nie v obsahovej náplni textu, ale v jej vplyve na konanie percipienta. „Záujem 

o účinok skôr než o význam je základnou zmenou, ku ktorej došlo v našej elektronickej dobe“ 

(McLuhan, 1991, s. 36). 

Súčasná vysoká frekvencia obsahovo vymedzenej témy v mediálnom priestore tak nabáda 

k uvažovaniu, že médiá si za svoj postup na dosiahnutie úspechu zvolili taký prístup, aby bol pre prí-

jemcu čo najviac „viditeľný“, resp. aby bolo nemožné si ho nevšimnúť. Je zrejmé, že dôraz na výra-

zovú zložku mediálne upravenej správy sa odzrkadľuje v hlavnej myšlienke komunikačného posol-

stva virtuálne šírených komunikátov, ktorá naznačuje, že nie je dôležité, čo je náplňou zamýšľanej 

informácie, ale ako ju možno čo najdôveryhodnejšie sprostredkovať svojmu príjemcovi. 

 

1.2 Dôveryhodnosť predpovede počasia 

Krátky slovník slovenského jazyka (Kačala – Pisárčiková – Považaj, 2003) predpoveď definuje 

ako „domnienku alebo výrok o budúcich udalostiach“. Výraz domnienka ďalej napovedá, že 

v súvislosti s predpovedným modelom počasia ide o bližšie nepotvrdený dohad či predpoklad. Azda aj 

z tohto dôvodu mediálne inštitúcie kladú vysoký dôraz na spôsob prezentácie danej témy. Populárny 

meteorológ Jozef Iľko v publikácii S počasím si tykám (2010) na základe svojich skúseností 

s predpovedaním potvrdzuje, že aj pri tej najväčšej snahe o seriózne sprostredkovanie budúcej reality 

ide stále len o relatívnu predpoveď, preto je oveľa dôležitejšie zamerať sa na formu podania informá-

cie s úmyslom byť pre svojho príjemcu čo najdôveryhodnejší. 

„Za predpokladu, že [žurnalistika] požíva našu dôveru, sme ochotní dozvedať sa od nej o svete, 

v ktorom žijeme“ (McNair, 2004, s. 40). Uvedeným skutočnostiam tak možno pripísať aktuálnu situá-

ciu v médiách manifestujúcu posun od efektívnosti smerom k efektnosti komunikácie, ktorú vo svojej 
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štúdii naznačuje J. Rusnák. Jeho podrobné výskumy viedli k poznaniu, že v rámci štruktúr mediálnych 

obsahov je možné tento jav ďalej prepojiť „s preferenciou dotykovosti informácie“ (2010, s. 237). 

Optická éra, ktorú kanadský filozof médií M. McLuhan pripisoval charakteru vtedajších médií, sa 

tak v dvadsiatom prvom storočí postupne mení na tzv. haptické obdobie a v rámci neho sa súčasná 

prezentácia sprostredkovania reality médiami vyznačuje existenciou nového univerzálneho postupu 

uplatňujúceho sa pri tvorbe akýchkoľvek mediálne šírených celkov. 

 
„Začína byť zjavné, že „hmat“ nie je uložený v koži, ale že je súhrou niekoľkých zmyslov naraz 

a že pri „udržovaní“ alebo „nadviazaní“ kontaktu ide o plodné stretnutie zmyslov, kde videné je 

preložené do počutého a počuté do pohybu, chuti, vône.“ (McLuhan, 1991, s. 66). 

 

O prezentácii počasia sa metaforicky vyjadruje meteorológ Jozef Iľko, keď meteorológiu, ktorá je 

obsahovou náplňou jednotlivých predpovedí, definuje ako „vedu o tom, čo sa deje vysoko v oblakoch“ 

(Čomaj – Iľko, 2010, s. 114). Inšpirujúc sa jeho konštatovaním si dovolíme každodenné správy 

o počasí prirovnať k pomyselnej situácii, ako mocné „ruky médií“ dokážu odhrnúť žalúzie na okne 

svojho prijímateľa. Pravidelný redaktorský príhovor informujúci o zmenách v počasí tak reprezentuje 

médiá ako „extenzie ľudských zmyslov“ (McLuhan, 1991, s. 17), ktorým vlastnosť „predĺženosti“ 

umožňuje spracovať aj zdanlivo nedosiahnuteľnú situáciu „v oblakoch“ a prostredníctvom pozitívnej 

spolupráce s publikom v podobe jeho aktívnej percepcie dokáže naplniť akékoľvek potreby príjemcu. 

Spomínané „odhrnutie žalúzií“ je tak prenesenou konštrukciou, ktorá znázorňuje spôsob, akým médiá 

narábajú so svojou „dotykovou“ výbavou komunikačných techník, a tým oslovujú svojho cieľového 

percipienta. 

Príklon k hapticko-emocionálnemu charakteru sprostredkovaných komunikátov môžeme v rámci 

prezentácie počasia súčasných médií badať v štýlovej rovine, ktorá bližšie vymedzuje mediálny text, 

a z hľadiska príslušnosti k určitému štýlu ho identifikuje ako výsledok výberu jazykových 

a nejazykových jednotiek a ich špecifického spôsobu usporiadania (Slančová, 1996). V tejto súvislosti 

by sme mohli hovoriť o tzv. „počasovom štýle“, keďže zvýšená mediálna pozornosť smerom k danej 

téme nám dovoľuje prisúdiť tomuto konkrétnemu druhu účelového spravodajstva osobitnú pozíciu. Aj 

na základe prístupu zo strany médií, ktoré v súčasnej dobe vyzdvihujú tému počasie do popredia di-

váckeho či poslucháčskeho záujmu, upriamujeme svoj pohľad na funkčnosť postavenia predpovede 

počasia v mediálnom priestore a jej význam pre rozptýlené publikum. 

 

1.3 Informácia o počasí ako mediálna komodita 

 
„Kódy znakov sú preto v mediálnom prostredí emitované tak, aby umožňovali transfer takýchto 

‚emomém‘ – jednotiek emocionálnej kvality, ktoré umožňujú premieňať skutočnú realitu na reali-

tu mediálnu ako tovar.“ (Rusnák, 2010, s. 240). 

 

Z pohľadu axiologicko-interpretačnej perspektívy je zrejmé, že vizualizovaná realita predkladaná 

médiami sa od normatívnych teórií odkláňa práve prostredníctvom praktizovania individuálnych 

techník, ktorými redakčné spoločenstvá diferencujú výslednú podobu jednotlivých produktov. Vy-

zdvihnutím aspektu komunikačného posolstva, o ktorom hovoril mediológ M. McLuhan, sa vysielacia 

štruktúra jednotlivých staníc ešte viac špecifikuje, výsledkom čoho je zaplnenie mediálneho priestoru 

presne identifikovateľnými reláciami. V prípade predpovede počasia je daná tendencia ešte výraznej-

šia. Vychádzame totiž zo skutočnosti, že obsahová ponuka je nemenná a nemožno ju zreteľnejšie 

obmeniť, keďže počet stupňov, rýchlosť prúdenia vetra či ďalšie informácie predstavujú pevný faktic-

ký meteorologický základ. Domnievame sa, že práve touto tematickou ustálenosťou, ktorú nie je 

možné nahradiť napríklad správami o politike či inou oblasťou spravodajského záujmu, sa správy 

o počasí prezentujú markantným spôsobom a na jeho základe sa program stáva rozlíšiteľným. Vysie-

lacia štruktúra jednotlivých staníc totiž neponúka všeobecné správy o počasí, ponúka Najlepšie poča-

sie, Počasie RTVS, Počasie TV Markíza, či populárne Expres počasie. 

Zámerná profilácia spravodajských celkov naznačuje, že hlavným cieľom médií je odlíšiť sa od 

obsahovo podobného komunikátu, aby v silnejúcom konkurenčnom prostredí ich program neunikol 

pozornosti príjemcu. Samostatné mediálne inštitúcie v tomto zmysle vystupujú ako nositele istej ko-
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munikačnej či informačnej kvality, a prezentujú tak záruku „prvotriedneho“ obsahu, ktorého hodnota 

siaha až niekde „vysoko do oblakov“. Tento „samohodnotiaci“ princíp je akýmsi odrazom komercia-

lizácie spoločnosti, ktorý upozorňuje na súčasný trend „preferujúci mediálny text ako trhovú hodnotu 

[resp. komoditu]“ (Rusnák, 2010, s. 236), a v sprostredkovanej interakcii tak na oboch stranách ko-

munikačného kanála posilňuje aspekt súťaživosti.  

M. Bočák (2008) v tejto súvislosti ďalej doplňuje, že tovarom sa môže stať nielen samostatná in-

formácia predkladaná médiami, ale aj celá relácia. Dané teoretické predpoklady vytvárajú predstavu 

o existencii istého „výmenného obchodu“, ktorý sa realizuje medzi expedientom ako médiom a jeho 

potenciálnym príjemcom. Kým pre konkrétne médiá je cenou aktívny záujem a dlhodobá priazeň 

„spokojného“ publika, rozptýlená množina príjemcov sa zas môže tešiť „z výhry“ v podobe dekódo-

vania kvalitného obsahu pri sledovaní „obľúbených“ relácií. 

Načrtnutý proces komodifikácie, ktorý sa vyznačuje existenciou identifikačných signatúr ako nosi-

teľov istej kvality pomenúvajúcej jednotlivé programy, vedie k digitalizácii mediálneho priestoru. 

Separácia formálneho podania konkrétnych obsahov sa síce stretáva v spoločnom bode, ktorý pred-

stavuje hlavný komunikačný zámer, odlišuje sa však v spôsobe, akým možno tento vopred vytýčený 

cieľ dosiahnuť. Pokus o digitalizáciu mediálneho priestoru z hľadiska snahy o rozpoznateľnosť vedľa 

seba stojacich komunikátov však narúša fakt, že osobitné elektronické médiá čerpajú zo spoločného 

dispozičného univerza spravodajských hodnôt
2
, čo sa pri spracovávaní hovoreného slova v programe 

o počasí aktuálne prejavuje zvýšeným dôrazom na atribúty profesionálnosti a serióznosti. Toto upria-

menie pozornosti k vymedzeným prostriedkom, ktorých posolstvom je zanechať vo vedomí prijímate-

ľa „dojem“, totiž mediálne orgány stavia na rovnocennú kolektívnu rovinu. Daný predpoklad tak ot-

vára priestor kreatívnym spravodajským tímom, pretože od nich závisí, aké spôsoby nadväzovania 

kontaktu s príjemcom budú pri tvorbe mediálneho textu využité, aby sa práve ich vysielacia frekven-

cia mohla vyznačovať tou „najštýlovejšou“ predpoveďou počasia.  

Pri tvorbe spravodajského textu, v našom prípade, textu referujúceho o počasí, sa priebeh tvoriacej 

činnosti podriaďuje myšlienke, ktorá je výsledkom súčinnosti moderných trendov, akými sú napríklad 

komercializácia či komodifikácia, a poukazuje na to, že „štýl postupne získal prevahu nad obsahom 

a zmyslom“ (McNair, 2004, s. 122). 

Dôsledok tohto záveru sa v predpovedných reláciách prejavuje nielen v tematickom spracovaní, 

ale aj vo výbere moderátorskej osobnosti, ktorá podčiarkuje štýlový charakter daného produktu. Me-

diálny teoretik T. Trampota (2006) je taktiež zástancom tvrdenia, že v oblasti spravodajstva sa účinne 

reprezentujú nielen informačné obsahy, ale aj mediálne aparáty a ich predstavitelia. V súvislosti 

s aktérmi hovoreného slova v médiách, ktorí sa vyznačujú bohatými skúsenosťami z oblasti meteoro-

lógie a dlhoročnou odbornou praxou, môžeme konštatovať, že v súčasných typovo špecifikovaných 

programoch, akými sú „populárne“ predpovede, badáme zo strany médií istý príklon k „tradičnosti“. 

Tento prvotný dojem vyplývajúci zo zvýšenej miery participácie meteorológov na obrazovkách naj-

úspešnejších televízií či rozhlasových staníc nás núti k podrobnejšej analýze týchto mediálnych „po-

hnútok“. 

 

2 Kult serióznosti v spravodajskej relácii o počasí 

Časový priestor v rozhlase či televízii venovaný spravodajsky ošetreným informáciám sa 

z hľadiska ich obsahovej náplne kreuje individuálnym prístupom k tvorbe, a to na základe osobitosti 

autora v súčinnosti s osobitým charakterom konkrétneho média. Zdá sa, že čím viac je v texte citeľný 

originálny prínos autora, tým lepšie. Domnievame sa tak aj na základe aktuálne koncipovanej prezen-

tácie počasia, ktorá sa v prostredí médií bezprostredne spája s konkrétnou moderátorskou osobnosťou, 

akou je v súčasnosti silnejúca pozícia osobnosti meteorológa, a tá diferencuje výsledný charakter 

predpovede. Napriek tomu, že prítomnosť odborníka v tematickej relácii prezentuje istý status profe-

sionálnosti, ktorý by mal byť predpokladom vecnej a objektívnej prezentácie skutočnosti, aspekt dô-

                                                      
2
 Základné spravodajské hodnoty sú ukazovateľom toho, či je určitá správa dostatočne príťažlivá na to, aby 

prilákala pozornosť širokého publika, a na základe tohto predpokladu sa jej v spravodajskej relácii venuje väčší alebo 

menší priestor v rámci prezentácie. D. McQuail (1999, s. 302) medzi ne zaraďuje: rozmer udalosti, blízkosť, jasnosť, 

obmedzenosť časového priestoru, závažnosť (dôležitosť), súznenie, personifikácia, negatívnosť, významnosť, drama-

tickosť a akčnosť (napätie). 
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veryhodnosti prevyšuje všetky tieto pôvodne nocionálne komunikačné metódy. Potvrdením, že aj 

v danom prípade víťazí vopred vytýčený zámer priblížiť sa svojmu príjemcovi, je dôraz, ktorý médiá 

kladú na markantné zviditeľnenie toho svojho programu, čo môžeme registrovať aj pri predpovediach 

počasia vysielaných na konkrétnych frekvenciách. Atribút serióznosti je tak len jedným z funkčných 

prostriedkov z paradigmy početných žáner diferencujúcich prvkov, ako svojmu príjemcovi ponúkať 

uveriteľné obsahy. 

Pohľad do blízkej histórie nám umožňuje vytvoriť si určitú predstavu o prezentovanej téme poča-

sie v prostredí elektronických médií a čiastočne nám napomáha odhaliť redakčné zámery komunikač-

ných techník, ktoré sa manifestujú v aktuálnej podobe tohto spravodajsky orientovaného programu. 

Doterajšiu situáciu vysielania predpovedných relácií by sme mohli výstižne zmapovať pomocou gra-

fického znázornenia, ktoré bude predstavovať tie najvýraznejšie „medzníky“ v histórii spravodajstva 

o počasí. V tomto prípade sme sa pokúsili len o zovšeobecnené usporiadanie, ktoré predstavuje akýsi 

„hrubý náčrt“ rozličných typov mediálnej prezentácie v rámci predpovedí počasia a zjednodušuje 

dlhodobý priebeh vymedzeného účelového spravodajstva v slovenských médiách. Náš pohľad zobra-

zuje štyri špecifické obdobia charakterizujúce televízne spravodajstvo o počasí a predstavuje výcho-

diskovú líniu nášho výskumu: 

 

Od meteorológov        k rosničkám       cez Mokrého         k meteorológom: „inovovaným“. 

 

 

2.1 Obdobie „tradičných“ meteorológov 

Po zmene spoločenských pomerov, v období po roku 1990, sa v prostredí médií začala nová éra, 

v rámci ktorej odborníci na meteorológiu nadobudli dôležité postavenie v spravodajstve o počasí. 

„Meteorológia sa v rozličných prejavoch a rozmanitými spôsobmi stala trvalou tematickou súčasťou 

médií.“ (Čomaj – Iľko, 2010, s. 126). Ako príklad možno uviesť rubriku o počasí s názvom Počasie 

Extra vysielanú komerčnou televíziou Markíza v rannej relácii Teleráno, či reláciu Popoludnie 

s rozhlasom, v rámci ktorej Slovenský rozhlas pravidelne ponúkal predpodpoveď na najbližších desať 

dní. V obidvoch prípadoch zastáva osobnosť meteorológa vedúce postavenie, relácia o počasí však 

nenadobúda príznakový charakter (v porovnaní so súčasnou prezentáciou počasia v médiách), ale plní 

výlučne informačné posolstvo „počasového“ spravodajstva. 

 

2.2 Obdobie rosničiek 

Výraznú zmenu v rámci mediálnej prezentácie počasia zaznamenávame nástupom televíznych ros-

ničiek, ktorú J. Iľko (Čomaj – Iľko, 2010) datuje okolo roku 1995. Možno hovoriť o novom „účin-

nejšom“ spôsobe zobrazenia mediálnej reality s cieľom ozvláštniť „každodennú“ tému počasie pro-

stredníctvom jej markantnej prezentácie, ktorá spočíva v posilnení vizuálnej zložky relácie. Vzhľa-

dom na spoluprácu rosničiek s odborníkmi pri príprave predpovede je obsahová náplň relácie zacho-

vaná, preto môžeme povedať, že mediálni činitelia sa pri inovácii tematicky špecifického produktu 

zamerali na jeho formálne stvárnenie. Atraktívna moderátorka počasia spôsobuje, že počas vysielania 

sa pri percepcii daného produktu vytvára zaujímavý kontrast. Svojou prítomnosťou, ktorá vedie 

k podvedomému odpútaniu diváckej pozornosti od informačne nasýteného komunikátu, má totiž zá-

roveň diváka „pripútať“ k jeho sledovaniu, čím by sa naplnil vopred vytýčený cieľ média. 

 

2.3 Obdobie zvané „Juraj Mokrý“ 

Dôležitým medzníkom v rámci prezentácie počasia elektronických médií je známy moderátor, he-

rec a komik Juraj Mokrý. Jeho pôsobením sa v televíznom prostredí vytvoril špecifický rozmer relácie 

o počasí založený na infotainmentovej štruktúre, na základe ktorej sa pri realizácii daných ty-

pov mediálnych produktov spája zložka informatívnosti a zábavnosti, a preto je v nich „zaujímavosť, 

atraktívnosť dôležitejšia než užitočnosť informácie pre samotného príjemcu“ (Rusnák, 2010, s. 233). 

Predpoveď s názvom Ako bude s Mokrým? odštartovala svoje pravidelné víkendové vysielanie 

v októbri 2003 a na obrazovkách televízie Markíza sa udržala približne štyri roky. Po niekoľkoročnej 
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pauze sa daný formát spravodajského programu opäť zaradil do vysielacej štruktúry komerčnej televí-

zie a Juraj Mokrý od júla 2011 originálne predpovedal počasie na víkend ešte pätnásť mesiacov. In-

formačná náplň danej relácie bola však len akýmsi dispozičným materiálom, ktorý moderátor pro-

stredníctvom netradičných aktualizačných postupov využíval na zvýraznenie svojho autorského sub-

jektu. Pomocou výrazného individuálneho štýlu tak kreoval osobitný typ žurnalistického celku 

o počasí, ktorý svojím zaradením v hlavnom vysielacom čase bol súčasťou spravodajského progra-

movému bloku, prvkami senzačnosti ho však môžeme definovať ako „počasový“ hybrid. 

 

2.4 Obdobie „inovovaných“ meteorológov 
V súčasnosti sa mediálny priestor zapĺňa spravodajskými reláciami o počasí, v ktorých dominant-

nú pozíciu opäť zastáva osobnosť meteorológa. Potvrdením tohto faktu je zmena vo vysiela-

ní najúspešnejších televíznych a rozhlasových inštitúcií. 

Rozhlas a televízia Slovenska v decembri 2013 rozvinula intenzívnu spoluprácu s odborníkmi zo 

Slovenského hydrometeorologického ústavu. Televízia Markíza už od roku 1999 neprerušila pravi-

delné spravodajské vstupy o počasí s profesionálom Jozefom Iľkom vysielané v rámci raňajšej šou 

Teleráno. K daným médiám sa pripája aj komerčná televízia Joj, ktorá prítomnosť meteorológov vo 

večernom spravodajstve zhodnotila už v názve programu – Najlepšie Počasie. Najpočúvanejšie rádio 

na Slovensku sa taktiež vyznačuje individuálnym prístupom k tvorbe relácií o počasí a každodenný 

informačný servis Expres Počasie je doplnený špecifickou reláciou Meteo Guru Hemendexu, ktorá sa 

vysiela dvakrát do týždňa a jej ústrednou postavou je meteorologička Miriam Jarošová. Daná odbor-

níčka vo funkcii nahradila známeho meteorológa Jozefa Iľka, ktorý tak ukončil svoju desaťročnú spo-

luprácu s rádiom Expres. Jej príchodom sa obnovil aj názov relácie o počasí, ktorý sa, ako pozoruje-

me, vyznačuje istou príznakovosťou. 

Aj na základe vymedzenia jednotlivých období, ktorými sme chceli bližšie priblížiť historický vý-

voj spravodajstva o počasí, a v rámci neho aj jeho jednotlivých tematických relácií, usudzujeme, že 

meteorológ ako skúsený odborník na počasie predstavoval v každej etape žurnalistickej tvorby dôleži-

té miesto a výrazne usmerňoval produkciu spravodajských programov o počasí. Meteorológ bol 

v prípravnej fáze tvoriaceho procesu prítomný stále, a to znamená, že práve na jeho vedeckých po-

znatkoch bola založená konečná podoba predpovedných relácií. 

Dôvodom, ktorý spôsobuje, že status odborníka nadobúda v mediálnom prostredí výnimočnejšie 

postavenie ako v minulosti, a jeho meno sa v súvislosti s počasím dostáva do centra pozornosti prijí-

mateľa, je jeho nápadná prezentácia. Meteorológovia sú tí istí, zmenil sa však prístup médií k nim. 

Zobrazenie odborníka ako dôležitej autority umožňuje totiž médiám sprostredkovávať také správy 

o počasí, ktoré už nie sú súčasťou „obyčajného“ spravodajstva, ale sú exkluzívnou mediálnou udalos-

ťou definujúcou aj konkrétne médium. „V obsahoch spravodajstva sú reprezentovaní nielen mimome-

diálni aktéri a udalosti, ale aj samotné médium a jeho predstavitelia.“ (Trampota, 2006, s. 99). Pozícia 

meteorológa je tak akýmsi prostriedkom na „sebaprezentáciu“ televízie či rozhlasu výlučne pozitív-

nymi známkami kvality. 

B. McNair (2004) sa aj prostredníctvom B. Appleyarda zamýšľa nad zmyslom, ktorý vedie me-

diálne inštitúcie k tomu, aby kládli zvýšený dôraz práve na pôsobenie moderátora v rámci komuniká-

tu, a stotožňuje sa s názorom, že daný jav je len „umelo“ vytvorenou metódou, pomocou ktorej médiá 

dosahujú svoje vopred vytýčené ciele. 

 
„Kultivovať a zdôrazňovať serióznosť na preplnenom spravodajskom trhu [je základným mediál-

nym posolstvom v súčasnosti; pozn. J. K.]: Kult serióznosti sa sám o sebe stal štýlom. […] Sme 

svedkami mimoriadneho rozkvetu technického a obrazného štýlu, ktorý je vyvolaný nekompro-

misným trhom, ktorý vyžaduje maximálny dojem dôležitosti a senzácie.“ (Appleyard, 1994, cit. in 

McNair et al., 2004, s. 122). 

 

„Vynovená“ pozícia meteorológov na mediálnom trhu tak poukazuje na špecifické techniky využí-

vané pri tvoriacom procese jednotlivých relácií o počasí, ktoré svoju účinnosť nadobúdajú práve na 

základe ich funkčnej interpretácie. Štýl ako spôsob prezentácie spravodajských programov je hlavným 

prostriedkom na nadviazanie kontaktu s potenciálnym príjemcom, ktorý určuje mieru vytvorenia vzá-
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jomného vzťahu medzi komunikantmi, čím sa zabezpečuje plynulý priebeh sprostredkovanej komuni-

kácie smerujúcej k úspešnému naplneniu mediálneho plánu. A keďže miera poznania vzhľadom na 

markantné predstavovanie meteorológov verejnosti stúpa, pomer vzdialenosti na sociálnej škále medzi 

oboma pólmi komunikačného kanála zas klesá, a práve tento predpoklad „komunikačnej blízkosti“ 

mediálnym činiteľom nepriamo sľubuje divácku či poslucháčsku priazeň. 
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