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ABSTRACT:
Changing social reality provides authors of the periodical press, especially the dailies, with unpredictable situati-
ons which they have to cope with. In the paper the author deals with the structural-compositional issues of the daily 
periodical press using the example of the Slovak quality daily SME. By means of an empirical research of the struc-
ture of SME in 2008 and 2009, he takes notice of the impact of unpredictable events having influence on the who-
le society on the layout of one issue. He takes into account the fact that informing about important events requires 
devoting adequate space to the sheet of the newspaper, whereby it comes to the breaking of a long-term model of the 
periodical. It is characterized by a relatively constant setting of the content and stable amount of the pages of the title 
in individual issues, which results into certain structure of a newspaper unit. Therefore, the reader is able to orien-
tate fast in the newspaper. The outcome of the empirical part is represented by discussing aspects of contemporary 
situation on the market with the dailies and its reasons; delimiting newspaper unit as well as its components, in the 
context of accessible notions of Slovak and foreign newspaper science. Special attention is paid to the structure of  
a newspaper unit from methodological viewpoint and immediate interference into it, which is shown by the brea-
king of the stable structure of a newspaper.

KEY WORDS:
newspaper issue, structure of newspaper unit, thematic block, newspaper page, column, extraordinary

Sú!asná situácia na trhu dennej periodickej tla!e 
a jej "pecifiká
 Sektor periodickej tla!e a masmédií ako tak#ch podlieha neustálym zmenám a ve$mi citlivo reaguje na 
premeny externého, predov"etk#m politického, ekonomického a sociokultúrneho prostredia, ako aj interné 
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vplyvy determinované konkuren!n#m prostredím na trhu s tla!ou a podnikate$sk#mi aktivitami vydavate$ov no-
vín a !asopisov. Novinárstvo na Slovensku pre"lo po!as uplynul#ch dvadsiatich rokov markantn#mi premenami, 
a to z h$adiska systému tla!e ako celku, jeho právnymi a in"titucionálnymi aspektmi, ako aj zmenami novinárskej 
profesie, organizáciu redak!nej práce a personálne otázky nevynímajúc. S. Bre!ka charakterizoval sedem trendov 
v systéme slovensk#ch masmédií badate$n#ch po roku 1989: privatizácia, emancipácia, politizácia, komercionali-
zácia, koncentrácia, internacionalizácia a bulvarizácia.1

 Trh s dennou periodickou tla!ou, a to tak na Slovensku, ako aj v zahrani!í, sa momentálne musí vyrovnáva) 
s mnoh#mi problémami, predov"etk#m ekonomického charakteru, ke,+e vydávanie novín v+dy bolo a bude otáz-
kou finan!n#ch prostriedkov. 
 Sú!asná situácia je symptomatická:

 - úbytkom !itate$ov periodickej tla!e,
 - zni+ovaním objemu nákladov novín a !asopisov (aj ke, vo vyspel#ch krajinách novinárstva mô+eme dnes 

pozorova) mierny nárast nákladov printov),
 - poklesom príjmov z inzercie, ke,+e firmy v dôsledku hospodárskej krízy pristúpili k obmedzeniu v#dav-

kov na marketingové a reklamné aktivity,
 - konkurenciou in#ch médií, predov"etk#m televízie a internetu, ako aj konkurenciou na trhu periodickej 

tla!e a vyostrujúcim sa bojom o !itate$a,
 - nárastom informa!nej ponuky (internetové spravodajstvo),
 - meniacimi sa informa!n#mi potrebami !itate$ov tla!e, ako aj o!akávaniami spájajúcimi sa s !ítaním peri-

odík, predov"etk#m pokia$ ide o ich obsah, jeho stvárnenie a prezentáciu informácií,
 - tlakom verejnosti a politick#ch elít na dodr+iavanie princípov etiky novín a novinárov.

 Pod$a v#sledkov v#skumu C. Mastovej a K. Spachmanna z Katedry komunika!n#ch vied a novinárstva Uni-
verzity Hohenheim z roku 2002, do ktorého sa zapojilo 135 "éfredaktorov nemeck#ch periodík, 94,1 % op#ta-
n#ch uviedlo ako dôvody krízy dennej periodickej tla!e prejavujúce sa v zni+ovaní nákladov hospodársku situáciu, 
61,1 % odliv inzercie, 42,8 % flexibilné !itate$ské návyky a 17,9 % nárast informa!nej ponuky. V nedostato!n#ch 
inováciách videlo problém 16,7 % "éfredaktorov a 10,8 % v strate !itate$ov.2

 L. Fila, zástupca "éfredaktora denníka SME, charakterizoval sú!asnú situáciu na domácom trhu perio-
dickej tla!e nasledujúco: „Myslím si, +e dlhodobo je udr+ate$n# po!et denníkov, ktor# na Slovensku vychádza, 
!o je zrejmé u+ dlh"ie obdobie, ale viac-menej sa !aká, kto ,al"í z „partie vypadne“. Pokia$ ide o obchodné h$a-
disko, náklad klesá rovnomerne v"etk#m, resp. trhu ako celku. Tento trend v"ak pozorujeme na celom svete a len 
)a+ko ho ovplyvníme. -o sa t#ka kvality tla!e, myslím si, +e s oh$adom na ve$kos) trhu je situácia uspokojivá.“3

 Problémy dennej periodickej tla!e charakterizuje spojenie dvoch v#vojov#ch trendov:
1. krátkodobo pôsobiace oslabenie hospodárstva,
2. dlhodobé "trukturálne zmeny médií.

 Novinárstvo v dennej periodickej tla!i – predov"etk#m !o sa obsahu t#ka – odrá+a potreby a záujmy !ita-
te$ov. Novinárska aktualita a to, !o sa dostane na stránky novín, sa intenzívne posudzuje z poh$adu v#znamu in-
formácie !i diania ako takého pre !itate$a a !ím ,alej menej atribútmi spravodajsk#ch hodnôt, ako sú v#znamnos), 
aktuálnos) !i dosah na spolo!nos). Napriek skuto!nosti, +e podmienky, za ak#ch periodická tla! a +urnalistika ako 
taká vznikali a v ak#ch sa vyvíjali, sa po!as jej existencie radikálne zmenili, poslaním +urnalistiky a jej produktov je 
aj na,alej informova) !itate$ov o aktuálnom spolo!enskom dianí prostredníctvom novinárskych prejavov, ktor#ch 
sú nosite$mi. K#m elektronické médiá, rozhlas, televízia predov"etk#m internet, predstihli tla!ené v r#chlosti pri-
ná"ania informácií a aktualít, noviny by mali vyu+i) svoje prednosti, a tak si udr+iava) existujúcich, ako aj získava) 

1 BRE-KA, S.: Hlavné !rty v#voja médií na Slovensku za posledn#ch 20 rokov. In: BRE-KA, S. – ONDRÁ%IK, B. – KEKLAK, R.: 
Médiá a novinári na Slovensku 2010. Bratislava : EUROKÓDEX, 2010, s. 8.
2 MAST, C. – SPACHMANN, K.: Krise der Zeitungen: Wohin steuert der Journalismus? In: Kommunication & Management. 
Stuttgart : Universität Hohenheim, 2003, s. 8.
3 FILA, L.: Ka+dou zmenou niektor#ch !itate$ov rozhneváte. Rozhovor so zástupcom "éfredaktora denníka SME Luká"om Filom. 
Zhováral sa Ján Vi"(ovsk#. 31. január 2011.

nov#ch !itate$ov. Pod$a S. Bre!ku ide predov"etk#m o atribúty preh$adnosti, spojenia slova a obrazu, dynamiky 
ponúkan#ch tém aj roz"irovanie ich obsahovej ponuky a zvy"ovanie profesionálnej úrovne periodík, v,aka !omu 
mô+u úspe"ne konkurova) atraktívnej"ím médiám.4 V neposlednom rade by printy mali vyu+i) aj nedostatky svo-
jich siln#ch konkurentov, predov"etk#m onlinov#ch vydaní novín, na ktor#ch stránky sa !asto dostanú aj menej 
v#znamné !i nev#znamné udalosti,5 resp. absentuje hlb"ia publicistická reflexia dôle+it#ch a záva+n#ch udalostí 
celospolo!enského diania. 
 Dôraz sa kladie na informa!no-orienta!nú funkciu novín, preh$adnú a na prv# poh$ad zrozumite$nú pre-
zentáciu obsahu, ktorá sa popri zvy"ovaní frekvencie vyu+ívania informa!nej grafiky spája s akcentovaním obrazu 
pred textom. Dne"né noviny sa svojim !itate$om prihovárajú pútav#m jazykom a informácie stvár(ujú do formy, 
ktorá je atraktívna a zárove( ú!inne podporí ich vnímanie, !ím plní u+ito!nú slu+bu pre percipientov. Taktie+ pri-
stupujú k zmenám formátu titulov a redizajnu, ktor# !asto prebieha spolu so zmenou obsahovej "truktúry novín.6

 Univerzálne denníky by mali nielen zaznamenáva) a podáva) informácie o v#znamnom domácom a zahra-
ni!nom dianí vo v"etk#ch oblastiach spolo!enského +ivota, ale intenzívnej"ie objas(ova) dôsledky ich v#voja pre 
!itate$a. T#m sa mení +urnalistick# profil novín a ich pozícia sa posúva od „povinností kronikára“ („zrkadla sku-
to!nosti“) k interpretovi a navigátorovi v neobmedzenej informa!nej ponuke.7

Novinársky celok a jeho vymedzenie
 Pod novinárskym celkom rozumieme konkrétne !íslo (v#tla!ok) novín alebo !asopisu ako obsahovo a for-
málne uzatvoren# komunikát zlo+en# z novinárskych i nenovinárskych !astí. J. Charvát poznamenáva, +e „svojím 
obsahom (meniacimi sa aktualitami) je v+dy in#, ale svojou formou, pomerne stálym rozrubri!ením je relatívne 
stály a rozoznate$n# od in#ch. Je to kone!n# v#tvor redakcie pomocou technick#ch prostriedkov, ktor#mi redak-
cia disponuje, to zna!í, +e u+ tu, na pôde redakcie, smeruje ku kone!nej mediálnej forme“.8 Pod$a J. Vojteka 
„novinársky celok predstavuje jedine!n#, neopakovate$n# v#tvor. A práve neopakovate$nos) je jedn#m z prejavov 
tvorivého rázu novinárskej !innosti, ktor# sa neprejavuje len na úrovni novinárskeho prejavu, jednotlivosti ..., ale 
aj v zoradení, utriedení, usúvz)a+ení a v prezentácii istej mno+iny vybran#ch jednotlivostí“.9

 Noviny sú "tandardizovan#m produktom, pokia$ ide o obsah a rozsah. Napriek tomu, +e spolo!enská reali-
ta, ktorú priná"ajú, sa ka+d# de( mení, informácie a témy sa v novinách organizujú do tematick#ch blokov, rubrík, 
resp. na ur!ité strany. Z h$adiska rozsahu je d.+ka novinárskych (a aj nenovinárskych) prejavov prispôsobená plo-
che, ktorú im v novinách vy!lenili. 
 Novinársky celok je v#sledkom organizovanej redak!nej práce. Z povahy novinárskeho celku teda vypl#va, 
+e nevzniká náhodne (neo!akávane) a nezámerne. 
 Z metodologického h$adiska sú komponentmi novinárskeho celku tie zlo+ky, z ktor#ch sa celok skladá, 
a to predov"etk#m novinárske a nenovinárske prejavy, ale aj iné sú!asti, ako sú fotografie, kresby, ilustrácie, ta-
bu$ky, grafy, schémy a pod., organizované a usporiadané do tematick#ch blokov, na novinov#ch stranách alebo 
v rubrikách. Tieto prvky mo+no pova+ova) vo vz)ahu k novinárskym prejavom za doplnkové, !o v"ak neznamená, 
+e by vo vz)ahu k nim i k celku ako takému neplnili svoje funkcie. Práve naopak, ich funk!n#m umiestnením je 
novinársky celok pre !itate$a vizuálne prí)a+livej"í a esteticky pútavej"í. 

4 BRE-KA, S.: Komunikácia (prezentácia) informácií. In: HRADISKÁ, E. – BRE-KA, S. – VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií. 
Bratislava : EUROKÓDEX, 2009, s. 229-230.
5 TU%ER, A.: Mám e"te zaujímavé plány. Rozhovor so Samuelom Bre!kom. In: Otázky +urnalistiky, 2011, !. 1 -2, s. 148.
6 Denník SME vychádzal od za!iatku svojej existencie vo formáte 31,5 x 42 cm, ktor# sa ozna!uje ako stredoeurópsky. Obsah 
periodika sa usporadúval do dvoch zo"itov. Pod „zo"itom“ rozumieme !as) periodika spojenú chrbtom, ktorá tvorí z h$adiska "truktúry titulu 
relatívne samostatn# celok, vy!lenen# predov"etk#m formálne. Zo"it mo+no vy(a) a !íta) ho samostatne. Od 22. apríla 2009 sa v#"ka periodika 
zní+ila o 16 mm z technick#ch dôvodov, ke, sa SME za!alo tla!i) z u+"ích kotú!ov novinového papiera ako dovtedy, !o nemo+no pova+ova) za 
zmenu formátu. V dôsledku zmeny "truktúry titulu, spojenia dvoch zo"itov novín do jedného a tla!e plnofarebn#ch novín, sa od 30. novembra 
2010 zmen"ila jeho "írka o 15 mm.
7 MAST, C. – SPACHMANN, K.: Krise der Zeitungen: Wohin steuert der Journalismus? In: Kommunication & Management. 
Stuttgart : Universität Hohenheim, 2003, s. 13.
8 CHARVÁT, J.: Úvod do teórie +urnalistiky. Bratislava : Zdru+enie Mass-Media-Science, 2009, s. 50.
9 VOJTEK, J.: Od redigovania cez organizáciu redak!nej práce po tvorbu vnútornej a vonkaj"ej formy periodika. In: JEN-A, I. 
a kol.: Metodiky novinárskej tvorby. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2009, s. 10.
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 Rozmiestnením novinárskych i nenovinárskych prejavov, ako aj ostatn#ch materiálov vzniká nezame-
nite$ná svojská podoba titulu, ktorá ho odli"uje od ostatn#ch periodík. „Periodiká... dôsledne dbajú o to, aby 
mali ustálenú podobu, aby v novinovom stánku upútali vlastn#m jedine!n#m dizajnom a aby bolo na prv# poh$ad 
zrejmé, o ktoré periodikum ide. Pod$a toho, aké titulky pou+íva ur!ité periodikum, mo+no spozna) jeho tvár.“10 
K elementom, ktoré formujú „tvár“ novín, patrí okrem rozmiestnenia jeho !astí celkov# grafick# dizajn periodika, 
typografia, pou+itie farieb a pod. Vo vz)ahu k !itate$ovi plní „tvár“ titulu nielen signaliza!nú úlohu, ale zachová-
vanie kon"tantného !lenenia celku a uplat(ovanie ist#ch formotvorn#ch elementov umo+(uje recipientovi $ahké 
a r#chle orientovanie sa v obsahu periodika. 
 J. Charvát "pecifikuje rámcové !asti novinárskeho celku nasledovne:

1. spravodajstvo (oznamovacia !as) celku),
2. stanoviská (publicistická !as) celku),
3. zábava (odpo!inková !as) celku),
4. prílohy (nenovinárske prejavy, príspevky, prvky, doplnky),
5. inzercia a reklama (informa!no-komer!ná !as) celku).11

 Uvedené !lenenie zoh$ad(uje predov"etk#m tematické a +ánrové kritériá vnútorného !lenenia novinár-
skeho celku a predstavuje jedno z mo+n#ch skúmaní celkov s oh$adom na typológiu novinárskych produktov. 

Usporiadanie obsahu novín – "truktúra periodika
 Pod "truktúrou vo v"eobecnosti rozumieme „usporiadanie prvkov, zlo+iek istého celku a ich vzájomn#ch 
vz)ahov, stavba; súbor t#chto vz)ahov“.12 Väzby vznikajúce medzi komponentmi celku udr+ujú jednotlivé !as-
ti celku vo vzájomnej funk!nej sú!innosti a hierarchii. Ich zakladajúcim a zárove( i organizujúcim !inite$om je 
"truktúra.  Jednou z imanentn#ch "pecifík "truktúry je jej organizovanos), ktorú tvoria vnútorné väzby 
medzi zlo+kami. Ak hovoríme o novinárskom celku, kvalita !asti sa zvy!ajne posudzuje na základe kritéria spo-
lo!enskej záva+nosti, redak!ného zámeru !i schopnosti pôsobi) na !itate$a. To znamená, +e komponenty celku z 
poh$adu "truktúry nie sú rovnocenné, ale hierarchicky usporiadané (spolo!ensky dôle+itá udalos) zvy!ajne zauj-
me miesto na titulnej strane). Vymedzenie pojmu „"truktúra“ v kontexte novinárstva sa dot#ka novinárskeho cel-
ku, ako aj hierarchicky ni+"ej jednotky, ktorá je jeho sú!as)ou.13 %truktúra novinárskeho celku následne vyjadruje 
vzájomné väzby a súvislosti medzi prvkami, z ktor#ch sa celok skladá, !i u+ z poh$adu krat"ieho ("truktúra !ísla) 
alebo dlh"ieho !asového horizontu ("truktúra ro!níka).
 Usporiadanie novinárskeho celku odrá+a predov"etk#m typológiu a rozsah periodika, pri!om spravidla 
b#va v jednotliv#ch vydaniach kon"tantná. %truktúru titulov charakterizuje ich relatívna stabilita, ktorú mo+no 
pova+ova) za predpoklad úspe"ného pôsobenia periodika. Okrem orienta!nej funkcie pre !itate$a predstavuje 
v#znamn# organiza!n# element redak!nej práce, a to predov"etk#m v kontexte priná"ania tematick#ch celkov a 
,al"ích oblastí, ktoré periodikum v jednotliv#ch vydaniach t#+d(a pokr#va. H. Pravdová v súvislosti s typológiou 
printov#ch médií upozor(uje, +e je vo svojej "truktúre a vymedzení kon"tantná, nie stabilná, preto+e reaguje na 
podnety prichádzajúce od !itate$skej obce !i konkurencie.14

 Usporiadanie novinárskeho celku, t. j. jeho skladba, sa vytvára na základe dlhodobého modelu, pod kto-
r#m rozumieme spôsob utriedenia celku z tematického a +ánrového h$adiska, jeho roz!lenenie na podsystémy (te-
matické bloky !i strany), rozlo+enie novinárskych a nenovinárskych v#povedí v tematick#ch blokoch a na stranách, 
rozmiestnenie rubrík a základné princípy grafickej úpravy. 15

10 TU%ER, A.: Titulok – vizuálne avízo. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2009, s. 23.
11 CHARVÁT, J.: Úvod do teórie +urnalistiky. Bratislava : Zdru+enie Mass-Media-Science, 2009, s. 109.
12 KA-ALA, J. – PISAR-ÍKOVÁ, M. (eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : Veda, 1997, s. 719.
13 Pozri: VI%&OVSK', J.: K problematike "truktúry a kompozície novinárskeho celku. In: PELLE%OVÁ, P. (et al.): Sborník 
p/ísp0vk1 [elektronick# zdroj]. II. mezinárodní v0decké konference doktorand1 a mlad#ch v0deck#ch pracovník1. Karviná : Slezská univerzita v 
Opav0, Obchodn0 podnikatelská fakulta v Karviné, 2009, s. 1105 – 1115.
14 PRAVDOVÁ, H.: Mana+ment, marketing a redigovanie v redak!nej praxi. Periodická tla!. [CD-ROM]. Trnava : FMK UCM 
v Trnave, 2010, s. 29.
15 VOJTEK, J.: K systémovej charakterizácii novinárskeho celku. In: MAGÁL, S. – MISTRÍK, M. (eds.): Masmediálna komunikácia 
v interdisciplinárnom v#skume. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2006, s. 197.

 K !leneniu titulu mô+eme pristupova) na základe rozli!n#ch kritérií. Z h$adiska práce s faktami mô+eme 
hovori) o spravodajsk#ch a publicistick#ch (názorov#ch) stranách, resp. o oznamovacej (spravodajskej) stanovis-
kovej (publicistickej) !asti, oddychovej !i zábavnej !asti novinárskeho celku a pod. Aj tu mo+no namieta), preto+e 
v slovensk#ch denníkoch – na rozdiel od americk#ch, anglick#ch !i nemeck#ch – len zriedka nachádzame „!isté“ 
spravodajské a publicistické strany. Odhliadnuc od "pecifického postavenia titulnej strany, kde denník SME uve-
rej(uje pravideln# st.p!ek, sú!as)ou spravodajsk#ch blokov sú taktie+ stále rubriky priná"ajúce anal#zy a reflexie 
aktuálnej problematiky. Ako uvádza J. Vojtek, „v sú!asnosti aj u nás skôr mo+no hovori) o protiklade spravodaj-
sko-publicistick# a publicisticko-spravodajsk#, lebo na niektor#ch stranách prevláda !i dominuje spravodajstvo 
(!o v"ak na nich nevylu!uje prítomnos) publicistiky), na in#ch publicistika, pre zmenu v prítomnosti spravodaj-
stva“.16 V "truktúre SME bola do konca novembra 2010 publicistike vyhradená predposledná (v záhlaví ozna!ená 
ako Publicistika) a názorom a postojom posledná strana druhého zo"ita novín (Názory). V sú!asnej "truktúre sú 
názorové strany zaradené za zahrani!n#m spravodajstvom.
 Z poh$adu pôvodu materiálov publikovan#ch v novinách mô+eme hovori) o redak!nej, resp. textovej !asti 
a o inzertnej !asti titulu. Aj tu v"ak mo+no namieta), preto+e redakcia usporadúva obsah novín, aj ke, sa autorsky 
nepodie$a na inzercii. %pecifikom redak!nej !asti je, +e ju vytvorili redaktori, ktorí sú za to následne odmenení, 
k#m inzertnú !as) titulu financujú inzerenti.17

 Redak!ná prax pozná !lenenie na tzv. vonkaj"ie a vnútorné strany, súvisiace s technologick#m aspektom 
v#roby novín: na vonkaj"ích stranách sa uverej(ovalo spravodajstvo, na vnútorn#ch texty dlh"ej aktuálnosti, i"lo 
teda zvä!"a o publicistiku. 

 %truktúru novinárskeho celku tvoria tie zlo+ky, z ktor#ch sa titul skladá. Z metodologického h$adiska vy-
!leníme v "truktúre titulu nasledujúce !asti:

 - titulná strana,
 - tematick# blok, resp. sekcia alebo rezort,
 - pravidelné tematické strany a prílohy, resp. tie !asti novín, ktoré redakcia vydáva za „prílohy,“
 - novinová strana (kde nejestvuje tematick# blok),
 - rubrika.

Za komponenty roz"irujúce "truktúru pova+ujeme:
 - nepravidelné, mimoriadne "pecializované prílohy,
 - vkladané !asopisy (inserty).

 V prípade prílohy, ktorou redakcia reaguje na predvídate$né i nepredvídate$né udalosti, nemo+no hovori) 
o stabilnej !asti v#tla!ku, preto+e roz"iruje "truktúru be+ného !ísla. Frekventovan#m nástrojom marketingovej 
stratégie redakcií v snahe zatraktívni) periodikum a motivova) k jeho kúpe je "iroká ponuka doplnkov#ch mate-
riálov: CD nosi!ov, DVD nosi!ov a kníh rôzneho tematického zamerania, máp !i materiálov informa!ného (be-
dekery), vzdelávacieho (jazykové kurzy) alebo zábavného (samolepky, pexeso) charakteru. Tie sú distribuované 
bu, priamo s novinami, alebo si ich !itate$ mô+e zakúpi) za poplatok na predajnom mieste. Z metodologického 
h$adiska ich rovnako nemo+no pova+ova) za "truktúru tvoriacu sú!as) novín, preto+e sa v nich nevyskytujú pravi-
delne – odhliadnuc od skuto!nosti, +e ich v#skyt je !asovo ohrani!en#. Od titulu sa odli"ujú nielen obsahom, ale 
aj vonkaj"ou formou a spôsobom distribúcie, na ktor# vyu+ívajú práve noviny. Ich funkciou je zv#"i) predajnos) 
titulu, udr+a) u+ existujúcich a získa) nov#ch !itate$ov. 
 Dne"ná +urnalistická prax ukazuje, +e tradi!né !lenenie !ísla na strany nie je dostato!né, ke,+e rozsah novín 
a !asopisov sa zvä!"uje. Metodologicky preto mô+eme titul roz!leni) z h$adiska tematick#ch oblastí, ktoré svojím 
obsahom pokr#va. „Najv#znamnej"ie tematické oblasti, do ktor#ch rozde$ujeme spolo!enskú problematiku,... zabe-
rajú v tak#chto periodikách nieko$ko strán, pri!om sú aj fyzicky spojené „chrbtom“.18 Historicky sa tematické oblasti 
ustálili v redak!nej praxi na konci 19. storo!ia vo vyspelom anglicky, nemecky a francúzsky písanom novinárstve. 

16 VOJTEK, J.: Od redigovania cez organizáciu redak!nej práce po tvorbu vnútornej a vonkaj"ej formy periodika. In: JEN-A, I. 
a kol.: Metodiky novinárskej tvorby. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2009, s. 33.
17 BERGER, F. S.: Lexikon des Journalismus. In: BERGER, Franz S.: Abenteuer Journalismus. Wien : Dachs Verlag, 2002, s. 91.
18 VOJTEK, J.: „Prílohy“ ako hrie"ik nielen na"ej praxe. In: Otázky +urnalistiky, 2004, !. 3 – 4, s. 266.
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 V univerzálnych denníkoch, ak#m je aj SME, b#va spravidla spolo!enská problematika rozdelená do na-
sledujúcich oblastí: domáce spravodajstvo, zahrani!né spravodajstvo, ekonomika, kultúra, "port. Svoje tradi!né 
miesto v novinách majú tie+ názorové strany. V nich pochopite$ne mô+eme vy!leni) akési tematické podoblasti, 
napríklad v domácom spravodajstve to mô+u by) správy z politiky, z jednotliv#ch regiónov a podobne. V celo"tát-
nych periodikách sa okrem uveden#ch oblastí venuje zvlá"tna pozornos) regionálnemu spravodajstvu, ktoré sa 
v novinách vyskytuje v mutáciách, a to s oh$adom na regióny, ktoré pokr#va.19 Tituly vychádzajúce celosvetovo 
!asto obsahujú „lokálne strany“ venované problematike z ur!itého regiónu, resp. kontinentu.
 Neuniverzálne denníky sledujú ur!it# v#sek spolo!enskej problematiky a jednotlivé tematické oblasti sa 
"pecializujú na konkrétne témy, napríklad v "portov#ch denníkoch to mô+e by) futbal, hokej, basketbal, plávanie 
a oblasti venované in#m "portom, na ktoré sa redakcia zameriava. 
 Nemecky písané novinárstvo ozna!uje tematickú oblas) pojmom „rezort“ (nem. Ressort) a charakterizuje 
ju ako "pecifickú redak!nú oblas) zodpovednú za jednotlivé sekcie novín, ako sú politika, hospodárstvo, regióny, 
"port a kultúra.20 Za tradi!né bloky, rezorty v novinách, pova+uje predov"etk#m politiku, hospodárstvo, kultúru, 
"port a regióny.21 Tie sa v prípade ve$k#ch periodík mô+u e"te ,alej diferencova), a to napríklad tak, +e témy zahr-
nuté do zahrani!nopolitického rezortu sa spracovávajú redaktormi pod$a kontinentov, krajín !i regiónov, kde sa 
odohrali. 

 Novinárska prax potvrdzuje, +e jednotlivé tematické bloky si okrem tematickej blízkosti prejavov, ktoré 
zdru+ujú, formujú vlastn# spôsob ich prezentácie. Ten mô+e spo!íva) napríklad vo farebnej signalizácii jednotli-
v#ch tematick#ch blokov a v pou+ívaní "pecifick#ch grafick#ch prvkov, !ím sa odlí"ia od ostatn#ch !astí !ísla. Ani 
tu v"ak redakcie nezabúdajú na jednotnú grafickú stratégiu periodika a jej v#znam pre !itate$ov. 
 J. Vojtek poznamenáva, +e anglická a americká +urnalistika pojem „tematick# blok“ nepozná, pri!om ten-
to komponent novinárskeho celku naz#va „section“, odkia$ sa !asto prekladá ako kalk „sekcia“.22 Krátky slovník 
slovenského jazyka definuje sekciu ako „vä!"ie oddelenie, zlo+ku úradu, in"titúcie ap.“23 Slovník cudzích slov 
zasa ako „úsek, oddelenie, odbor“ a ,alej ako „zlo+ku nejakého v#robného celku, zlo+itého zariadenia“.24 Sloven-
!ina teda slovo „sekcia“ v +urnalistickom kontexte nepozná, pri!om ho neuvádzajú ani "pecializované slovníky.25

 Vnútorná "truktúra periodík priamo ovplyv(uje redak!nú prácu, resp. organizáciu redakcie, ke,+e témy 
patriace do rozli!n#ch rezortov sa spracovávajú v jednotliv#ch oddeleniach. K#m tradi!né rezorty vytvárajú akési 
mantinely v delení tém tomu-ktorému oddeleniu, redak!ná prax ukazuje aj iné tendencie: spájanie jednotliv#ch 
rezortov, napríklad spojenie rezortu politiky a hospodárstva do jednej ve$kej spravodajskej redakcie. Doteraj"ie 
historicky kon"tituované hranice rezortov sa postupne uvo$(ujú, !o zodpovedá potrebe uspokojovania potrieb 
!itate$ov, ako aj zefektívnenia redak!nej práce. Historicky podmienené organiza!né "truktúry a modely redakcie 
sa modifikujú na základe po+iadaviek percipienta, konkuren!n# boj medzi médiami nevynímajúc. 
 V slovensk#ch denníkoch, ktoré spravidla nie sú také rozsahovo obsiahle ako tie zahrani!né, jednotlivé 
tematické bloky, alebo ak chceme – rezorty, neb#vajú spojené chrbtom. 
 Kritériom zaradenia novinárskej informácie do príslu"ného tematického bloku je jej obsahová rovina re-
flektujúca mnohorakos) spolo!ensk#ch procesov a de$bu práce v $udskej spolo!nosti. V novinárskej komunikácii 
sa ustálilo !lenenie novinárskych informácií na informácie vnútropolitické, zahrani!nopolitické (tie+ vojenské), 
hospodárske, vedecko-technické, kultúrne, "portové (resp. o trávení vo$ného !asu vôbec).26 J. Charvát v tejto sú-

19 BERGER, F. S.: Lexikon des Journalismus.  In: BERGER, Franz S.: Abenteuer Journalismus. Wien : Dachs Verlag, 2002, s. 78.
20 D2HN, L. – KL2CKNER, K.: Medienlexikon. Kommunikation in Gesellschaft und Staat. Baden-Baden : Signal-Verlag, 1979 s. 
193.
21 MAST, C. (Hrgs.): ABC des Journalismus. Konstanz : UVK Verlaggesellschaft, 2004, s. 405.
22 VOJTEK, J.: K systémovej charakterizácii novinárskeho celku. In: MAGÁL, S. – MISTRÍK, M. (eds.): Masmediálna komunikácia 
v interdisciplinárnom v#skume. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2006, s. 196.
23 KA-ALA, J. – PISAR-ÍKOVÁ, M. (eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. [online]. Dostupné na:<http://slovnik.juls.savba.
sk/?w=sekcia&s=exact&c=d56e&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=ma&d=obce&d=priezviska&ie=utf-8&oe=utf-8> 
[cit. 2008-06-05].
24 Slovník cudzích slov. [online]. Dostupné na: <http://slovnik.juls.savba.sk/?w=sekcia&s=exact&c=d56e&d=kssj4&d=psp&d=s
cs&d=sss&d=peciar> [cit. 2008-06-05].
25 HOCHELOVÁ, V.: Slovník novinárskej teórie a praxe. Nitra : FF UKF v Nitre, 2001, 235 s. OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J. 
(eds.): Praktická encyklopedie +urnalistiky. Praha : Libri, 2002, 240 s.
26 CHARVÁT, J.: Úvod do teórie +urnalistiky. Bratislava : Zdru+enie Mass-Media-Science, 2009, s. 57.

vislosti hovorí o konkrétnej stránke obsahovej roviny novinárskej informácie ovplyv(ujúcej "truktúru novinárske-
ho celku a rovnako aj organiza!nú "truktúru redakcie s oddeleniami podobne !lenen#mi, ako sa delia novinárske 
informácie !i rubriky. 
 Z h$adiska odvetví novinárskej práce, organizácie redak!nej práce denníka SME a !lenenia novinárskych 
informácií v novinárskej komunikácii je obsahová "truktúra titulu roz!lenená do nasledujúcich tematick#ch oblas-
tí, blokov, ozna!en#ch na záhlaví jednotliv#ch strán:

 - Spravodajstvo a Regióny (vnútorná politika),
 - Ekonomika,
 - Zahrani!ie (zahrani!ná politika),
 - %port,
 - Kultúra.

Zásahy do "truktúry (stavby) titulu
 
 Stabilita "truktúry ka+dého novinárskeho celku je relatívna a z dlhodobého h$adiska podlieha zmenám. 
Tie by mali by) postupné, preto+e !itate$ na neuvá+ené a náhle zmeny reaguje citlivo, dokonca a+ tak, +e titul 
prestane !íta). Napriek skuto!nosti, +e SME !íta predov"etk#m mladá a stredná generácia,27 vz)ah !itate$a k pe-
riodickej tla!i ako takej sa vyzna!uje ist#mi zvlá"tnos)ami. Jednou z nich je relatívne tradicionalistick# a konzer-
vatívny postoj k zmenám obsahu alebo formy titulov, ktoré !íta. Tvár novín a nezamenite$ná podoba sa vytvára 
prostredníctvom jednotliv#ch vydaní zachovávajúcich si pomerne ustálenú "truktúru. V,aka nej sa !itate$ doká+e 
pomerne r#chlo na stranách orientova), !o mu u$ah!uje aj vnímanie obsahu. J. Vojtek v súvislosti so zmenou 
formátu denníka Pravda v roku 2008 upozornil: „Aj ke, noviny b#vajú !asto na !ele bojovníkov za spolo!ensk# 
pokrok, samotné by v"ak mali by) ve$mi opatrné, lebo !itate$ vo vz)ahu k nim je konzervatívny, nemá rád zmeny, 
najmä nie náhle, na ktoré nie je pripraven#.“28

 Prax ukazuje, +e dlhodobá "truktúra denníka SME sa mení v dôsledku plánovan#ch zmien obsahovej 
"truktúry alebo dizajnu periodika iniciovan#ch redakciou !i vydavate$stvom, respektíve obsahové aj formálne 
zmeny prebiehajú kontinuálne, ako aj vplyvom predvídate$n#ch udalostí celospolo!enského dosahu a mimoriad-
nych nepredvídate$n#ch udalostí zasahujúcich celú spolo!nos). 
 %truktúra periodika v dlhodobom horizonte podlieha zmenám, ktoré v"ak zvä!"a uniknú pozornosti !ita-
te$a. Zaujíma) nás preto budú bezprostredné zásahy do stavby !ísla vychádzajúce z interného prostredia, t. j. zo 
zámeru redakcie, resp. vydavate$a, alebo z externého prostredia, ktoré vnímame ako odraz meniacej sa spolo!en-
skej reality vy+adujúcej adekvátnu reakciu redakcie, prejavujúcu sa v narú"aní kon"tantnej "truktúry novín. 
 V periodikách, predov"etk#m v denníkoch, pozorujeme zásahy do "truktúry titulu spravidla trojakého 
charakteru:

1. Plánované zmeny skladby v dôsledku zmeny vonkaj!ej a vnútornej formy novín, ktoré sú spravidla dlho-
dobého charakteru a vyvolané redakciou, resp. vydavate"stvom v snahe modifikova# titul, prispôsobi# sa 
aktuálnym potrebám $itate"ov a v kone$nom dôsledku ho zatraktívni# a zv%!i# predajnos#. Dot#kajú sa 
obsahu (nové tematické bloky, rubriky aj ich modifikácia) i jeho prezentácie (grafick# dizajn titulu). Tieto 
zásahy by mali by) postupné, av"ak v redak!nej praxi sa stretávame aj s radikálnymi zásahmi do dlhodobej 
"truktúry periodika uskuto!nen#mi okam+ite (napr. zmena formátu denníka Pravda v roku 2008), resp. 
v krátkom !asovom intervale (zvy"ovanie po!tu strán titulu, vkladanie nov#ch tematick#ch blokov, rubrík 
a pod.). 

27 V súvislosti s redizajnom tla!eného denníka a spravodajského portálu na za!iatku roka 2007, vydavate$stvo podrobne monitorov-
alo obe skupiny !itate$ov periodika, ktor#ch charakterizovalo ako jedine!n#ch, mlad#ch, vzdelan#ch, majetnej"ích a kozmopolitn#ch $udí. Pod$a 
v#sledkov prieskumu MML – TGI za druh# a tretí kvartál roka 2010 a+ 57 % pravideln#ch !itate$ov dosiahlo stredo"kolské vzdelanie s maturitou 
alebo vysoko"kolské vzdelanie a 38 % !itate$ov má menej ako 39 rokov. Pokia$ ide o finan!né zabezpe!enie recipientov SME, a+ 66 % patrí do 
socioekonomick#ch skupín A, B a C, t. j. skupín s vy""ími príjmami. Pod$a v#sledkov prieskumu posledné vydanie SME !ítalo viac ako 311-tisíc 
$udí, !o predstavovalo 7,2 % populácie. Vä!"ina !itate$ov +ije v mestách, pri!om ka+d# piaty z nich je obyvate$om Bratislavy alebo Ko"íc.
28 VOJTEK, J.: (Ne) pou!enie z formátov. In: MAGÁL, S. – MISTRÍK, M. – SOLÍK, M. (eds.): Masmediálna komunikácia a realita II. 
Trnava : FMK UCM v Trnave, 2009, s. 66.
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2. Plánované zásahy do !truktúry $ísla vyvolané vplyvom v%znamn%ch udalostí spolo$ensko-politického, 
ekonomického, hospodárskeho, !portového &ivota, ktoré sú o$akávané (napr. vstup Slovenskej republiky 
do Európskej menovej únie; prezidentské, parlamentné vo$by a vo$by do orgánov miestnej samosprávy, 
v#znamné "portové podujatia). 

3. Nepredvídate"né zásahy do !truktúry $ísla v dôsledku neplánovan%ch a mimoriadnych udalostí. „Ide tu 
o zásahy vyvolané v#pove,ami o v#nimo!n#ch udalostiach, ktoré sa dot#kajú celej spolo!nosti, prípadne 
jej v#znamného v#seku.“29

 Pokia$ ide o plánované zásahy do "truktúry !ísel, tie iniciujú bu, redakcie, resp. vydavate$stvá, alebo ich 
doká+u predvída) – mô+u sa teda na ne pripravi). Spravidla sa dot#kajú celej "truktúry !ísla alebo jej !asti, napr. 
niektorého zo"ita novín. 
 K jednej z najexponovanej"ích zmien "truktúry titulu za posledn# rok pristúpila redakcia SME v máji 
2010, ke, od 122. (sobotného) vydania roz"írila pravideln# sobotn# magazín Víkend a v jednotliv#ch d(och t#+-
d(a posilnila !itate$sk# servis, v rámci ktorého ponúkla ka+d# de( od pondelka do piatka dvojstranu praktick#ch 
informácií. Tematické strany Zdravie, Auto-moto a Veda, ktoré sa objavovali v druhom zo"ite novín po!as t#+d(a, 
sa presunuli do sobotného vydania. Okrem nich vo Víkende pribudla sekcia venovaná nábo+enstvu (Viera), strana 
ur!ená detskému !itate$ovi s pôvodnou ilustrovanou rozprávkou a hrami. St.p!ek Masahikov#mi o!ami sa presu-
nul zo soboty do programového magazínu TV Oko. 
 Pravidelné „prílohy“ Osobné financie, Kariéra, Dôchodcova a %kola a rodina uverej(ované v druhom zo-
"ite novín po!as pracovného t#+d(a nahradila rubrika Servis, kde redakcia uverej(uje u+ito!né informácie a rady 
pre !itate$ov. Uvedené zmeny avizovala redakcia !itate$ovi 29. mája 2010 na titulnej strane novín.30

 3al"iu markantnú zmenu "truktúry titulu uskuto!nila redakcia na konci novembra 2010, ke, zlú!ila dva 
zo"ity do jedného a spojila ich spinkami. Zásah sa dotkol predov"etk#m usporiadania niektor#ch strán v !ísle. Za 
spravodajsk# blok domácich, ekonomick#ch a zahrani!n#ch udalostí redakcia presunula názorové strany Publicis-
tika a Názory. Po nich nasleduje kultúra a !itate$sk# servis. Závere!né strany sú vyhradené "portovej sekcii, ktorú 
mô+u !itatelia !íta) aj od poslednej strany. 
 Pravidelné sú!asti novín, redakciou ozna!ené ako prílohy, SME *eny a sobotn# Víkend, zostali nezme-
nené. -itate$ov informoval o zmenách M. Kostoln# v st.p!eku s titulkom Kraj"ie noviny. Cie$om inovácií bolo 
prinies) komfortnej"í formát a zabezpe!i) pohodlnej"ie !ítanie a zárove( zachova) typickú „tvár“ titulu: „Urobili 
sme v"etko pre to, aby boli noviny kraj"ie, preh$adnej"ie a aby to stále bolo SME.“31

 Krátkodobé zmeny "truktúry, prejavujúce sa v jednom !i nieko$k#ch, spravidla za sebou nasledujúcich, 
vydaniach sú vyvolané meniacou sa spolo!enskou realitou. Ide o zásahy do stavby !ísla alebo viacer#ch za sebou 
idúcich !ísel vplyvom o!akávan#ch udalostí, ktoré si vzh$adom na ich v#znam a dosah zasluhujú vä!"í priestor 
v novinách. Redakcie sa v"ak na tieto zmeny mô+u vopred pripravi). Napríklad SME v pondelkovom vydaní zo 14. 
júna 2010 venovalo 11 strán prvého zo"ita téme parlamentn#ch volieb a zárove( prinieslo prílohu Vo$by 2010 na 
ôsmich stranách.32

 Iná situácia nastáva v prípade neo!akávan#ch, mimoriadnych udalostí celospolo!enského v#znamu, vy+adujú-
cich si poskytnutie exponovanej a rozsahovo vä!"ej plochy v titule. K tak#mto udalostiam patria +ivelné pohromy a ka-
tastrofy, ne")astia úmrtie v#znamnej osobnosti, v#znamné "portové udalosti a iné skuto!nosti, ako sú politické aféry, 
kauzy, teroristické útoky, nepokoje a pod. Vtedy redakcia pristupuje k radikálnej"ím zásahom do stavby !ísla, ke, no-
vinárske (a prax ukazuje, +e aj nenovinárske) prejavy o menej dôle+it#ch skuto!nostiach uvo$(ujú priestor v#povediam 
o záva+n#ch udalostiach. Redakcie ich zvä!"a presúvajú na strany, ktoré be+ne patria in#m tematick#m oblastiam, !ím 
prichádza zákonite k tomu, +e niektoré pravidelné "truktúru tvoriace !asti z vydania vypadnú. Deje sa tak preto, lebo 
redakcie, ak vôbec, len zriedka pristupujú k zvy"ovaniu strán v takej miere, ktorá by posta!ila na informovanie o mimo-
riadnych udalostiach a zárove( by priná"ala v"etky pravidelné sú!asti vydania. Vedú ich k tomu ekonomické dôvody. 

29 VOJTEK, J.: Od redigovania cez organizáciu redak!nej práce po tvorbu vnútornej a vonkaj"ej formy periodika. In: JEN-A, I. 
a kol.: Metodiky novinárskej tvorby. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2009, s. 36.
30 KOSTOLN', M.: Vá+ení !itatelia, ... In: SME, 29. 5. 2010, ro!. 18, !. 122, s. 1.
31 KOSTOLN', M.: Kraj"ie noviny. In: SME, 30. 11. 2010, ro!. 18, !. 276, s. 1.
32 Vo$by 2010. In: SME, 14. 6. 2010, !. 135, ro!. 18.

Metodika v#skumu
 Pestros) spolo!enskej reality, ktorú noviny a predov"etk#m denníky odrá+ajú, vy+aduje r#chlu reakciu na 
udalosti celospolo!enského dosahu. Informovanie o nich si právom nárokuje poskytnutie vä!"ieho priestoru v 
novinách, !ím zákonite dochádza k naru"eniu kontinuálne sa vytvárajúcej "truktúry titulu. Predpokladáme, +e 
o!akávané i nepredvídate$né udalosti markantne zasahujú do modelu periodika, ke,+e sa do+adujú mimoriadnej 
pozornosti i plochy v novinách, ktor# limituje po!et strán. V ich dôsledku prichádza k naru"eniu kon"tantného 
!lenenia periodika, preto+e redakcia presúva tematické bloky !i rubriky na iné plochy (strany) celku, ne+ na ak#ch 
ich pravidelne uverej(uje, aby uvo$nila miesto in#m textom. 
 Cie$om v#skumu je identifikova) mieru vplyvu informovania o mimoriadnych udalostiach celospolo!enské-
ho diania na dlhodob# model periodika. Ten sa vyzna!uje relatívne stabiln#m usporiadaním !astí, ktoré ho tvoria. 
 Hypotéza: Miera vplyvu plánovan#ch a nepredvídate$n#ch udalostí celospolo!enského dosahu na "truktú-
ru denníka SME je v#znamná.
  Kvantitatívna obsahová anal#za predstavovala základnú metódu skúmania "truktúry denníka SME, ktorú 
doplnila metóda komparácie. Ako doplnkovú metódu kvantitatívneho v#skumu sme pou+ili "truktúrovan# rozho-
vor s otvoren#mi otázkami. Respondentom bol zástupca "éfredaktora Luká" Fila. Pou+itie informácií získan#ch 
prostredníctvom "truktúrovaného rozhovoru bolo relevantné na miestach t#kajúcich sa interpretácie v#sledkov, 
lebo sme predpokladali ve$kú mieru vplyvu textov o v#znamn#ch dianiach na "truktúru v#tla!ku, ktorého defini-
tívna podoba podlieha súhlasu vedenia redakcie. 
 V#berov# súbor tvoria jednotlivé !ísla denníka SME ur!ené na základe náhodného v#beru kombinovaného 
so zámern#m v#berom, spolu 47 !ísel SME z toho: 23 !ísel v roku 2008 (1. september je "tátny sviatok a noviny 
nevychádzajú) a 24 !ísel v roku 2009. 
 Vplyv udalostí celospolo!enského dosahu na "truktúru periodika sme zis)ovali prostredníctvom kompa-
rácie priemerného rozsahu vykazovan#ch kategórií vo v#berovom súbore s v#tla!kami, v ktorom noviny informo-
vali o v#znamn#ch udalostiach.
 Kategórie sledované vo vydaniach novín sme "pecifikovali tak, aby pokryli celú obsahovú "truktúru peri-
odika. Tie sa zhodovali s komponentmi novinárskeho celku, za ktoré pova+ujeme tematick# blok (sekcia), stranu 
a rubriku. Kategóriu „tematick# blok“ sme !lenili pod$a odvetví novinárskej práce na podkategórie Spravodajstvo 
a Regióny (vnútorná politika), do ktorého sme z metodologického h$adiska zaradili aj strany venované dianiu 
v hlavnom meste ozna!ené záhlavím Bratislava, ,alej podkategórie Ekonomika, Zahrani!ie, %port a Kultúra. Na 
t#ch miestach novinárskeho celku, kde nejestvoval tematick# blok, tvorili kategórie záhlavia jednotliv#ch strán, 
a to: názorové strany (Názory a Publicistika), oddychové strany (Zaujímavosti) a pravidelné sú!asti titulu, ktoré 
redakcia vydáva za „prílohy“ (%port v pondelok, Kariéra a Auto-moto v utorok, Dôchodcovia v stredu, Veda a Kul-
túra vo "tvrtok, Zdravie a %kola a rodina v piatok). Pravidelné sú!asti sobotného vydania Magazín Víkend a Fórum 
sme vykazovali samostatne. Zo zis)ovania sme vyradili programov# magazín TV Oko a +ensk# magazín SME *eny, 
ke,+e i"lo o vkladané !asopisy. K !itate$skému servisu sme pri!lenili Tabu$kov# servis uverej(ovan# v utor(aj"om 
vydaní SME. Osobitné kategórie tvorili titulná strana periodika a inzercia. 
 Vymedzená stratégia umo+(ovala overenie hypotézy o dosahu nepredvídate$n#ch a spolo!ensky dôle+i-
t#ch udalostí na dlhodob# model periodika, pri!om sme predpokladali, +e ich vplyv sa prejaví poskytnutím vä!"ie-
ho priestoru v novinách, v dôsledku !oho prichádza k narú"aniu dlhodobej "truktúry novín.
 Kon"tatovali sme, +e k zásahom do "truktúry novín prichádza bu, v dôsledku zmeny ich obsahovej sklad-
by !i dizajnu, alebo vplyvom informovania o mimoriadnych plánovan#ch, resp. nepredvídate$n#ch udalostiach ce-
lospolo!enského dosahu. Na základe empirického v#beru sme k tak#mto udalostiam zaradili tie, ktoré sa odohrali 
v roku 2009:

 - vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie, prijatie eura (1. január 2009),
 - I. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky (23. marec 2009),
 - II. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky (4. apríl 2009),
 - smr) Michaela Jacksona (25. jún 2009),
 - ne")astie na hudobnom festivale Pohoda (18. júl 2009),
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 - banícke ne")astie v Handlovej (11. august 2009),
 - postup slovenskej reprezentácie na majstrovstvá sveta vo futbale (15. október 2009),
 - vo$by do orgánov samosprávnych krajov (14. november 2009).

Vplyv mimoriadnych udalostí 
na skladbu denníka SME  

  Nap.(anie dlhodobého modelu periodika v procese tvorby !ísla zabezpe!uje, +e !itate$ nájde v novinách 
to, !o o!akáva. A hoci dlhodobá "truktúra podlieha zmenám, neb#vajú nato$ko markantné a spravidla sa realizujú 
v dlh"om !asovom horizonte, tak+e mô+u uniknú) pozornosti !itate$a. V redak!nej praxi dennej periodickej tla!e 
sa v"ak stretávame aj s náhlymi zásahmi do stavby !ísla podmienen#mi mimoriadnymi udalos)ami. Informovanie 
o nich si, vzh$adom na ich v#znamnos), vy+aduje poskytnutie vä!"ieho priestoru na ploche novín. Redakcia texty 
o záva+n#ch udalostiach dot#kajúcich sa celej spolo!nosti zárove( umiest(uje v "truktúre titulu tak, aby neunikli 
pozornosti recipienta, teda na najexponovanej"ie miesta novín, !ím zdôraz(uje ich v#znam. 
 Vychádzali sme z predpokladu, +e miera vplyvu plánovan#ch i nepredvídate$n#ch udalostí celospolo!en-
ského dosahu na "truktúru denníka SME je v#znamná. Hypotézu sme overovali prostredníctvom porovnávania 
"truktúry „be+n#ch vydaní“ v rokoch 2008 a 2009 so "truktúrou v#tla!ku informujúceho o udalostiach v#znamne 
sa dot#kajúcich celej spolo!nosti. 
 V súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sme skúmali "truktúru vydania denníka SME 
z piatka 2. januára 2009 (!. 1, ro!. 17) a zo soboty 3. januára 2009 (!. 2, ro!. 17). 1. januára 2009 bol "tátny 
sviatok a denníky nevy"li. Redakcia sa v prvom !ísle roka 2009 venovala téme zavedenia novej meny v tematickom 
bloku Ekonomika, pri!om problematike vy!lenila "es) strán, v dôsledku !oho ekonomickej sekcii patrilo 21,43 
% plochy periodika. Na rozdiel od be+n#ch vydaní sa podiel ekonomického spravodajstva zv#"il v tomto v#tla!ku 
o 12,57 %. Ke,+e sa nepristúpilo k roz"íreniu periodika (28 strán), nárast ekonomického spravodajstva sa pre-
javil v zní+ení po!tu strán, ktoré v be+n#ch vydaniach patrili inej tematickej oblasti. Rozsah Spravodajstva v tomto 
v#tla!ku klesol o 6,13 % a patrila mu jedna strana. Zo "truktúry !ísla vypadli Regióny. Ostatné sú!asti titulu si 
zachovali priestor porovnate$n# s be+n#mi vydaniami v rokoch 2008 a 2009. Strany ozna!ené záhlavím Euro re-
dakcia umiestnila na plochu, ktorá v be+n#ch vydaniach patrila vnútropolitickému a ekonomickému spravodajstvu 
(graf !. 1). 

Graf $. 1 – Porovnanie !truktúry be&ného vydania a v%tla$ku venovaného zavedeniu  meny euro (piatok)

Zdroj: spracovanie autora

 Pokia$ ide o "truktúru denníka SME zo soboty 3. januára 2010 (graf !. 2), mo+no kon"tatova), +e na 
rozdiel od be+n#ch v#tla!kov sme pozorovali mierny nárast ekonomického spravodajstva (o 2,25 %) a v porovnaní 
so "truktúrou sobotn#ch vydaní v rokoch 2008 a 2009 o 4,16 %. Skladba tohto vydania sa v"ak v dôsledku priná-
"ania textov o novej mene zmenila, ke,+e redakcia umiestnila strany ozna!ené záhlavím Euro medzi bloky Kultúra 
a %port. -íslo vy"lo v rozsahu 36 strán.

Graf $. 2 – Porovnanie !truktúry be&ného vydania a v%tla$ku venovaného zavedeniu  meny euro (sobota)

Zdroj: spracovanie autora

 V sobotu 21. marca 2009 sa na Slovensku konalo prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky.  
V#sledky uverejnilo SME v pondelok 23. marca 2009 (!. 68, ro!. 17). Strany venované tejto problematike redak-
cia ozna!ila záhlavím Vo$by a ústrednou prvostup(ovou hlavi!kou Vo$ba prezidenta republiky po prvom kole, 
ktorá obsahovala siluetu Grasalkovi!ovho paláca. Rozsahovo im vy!lenila pä) novinov#ch strán, !ím sa podiel vnút-
ropolitického spravodajstva zv#"il v porovnaní s be+n#m vydaním o 8,16 %. Vo v#tla!ku pozorujeme mierny pokles 
priestoru venovaného ekonomickému a zahrani!nopolitickému dianiu, ako aj "portovej oblasti. Texty informujúce 
o vo$bách redakcia umiestnila na prvé strany titulu. Z !ísla vypadla strana Médiá. Vydanie malo 28 strán (graf !. 3). 
 

Graf $. 3 – Porovnanie !truktúry be&ného vydania a v%tla$ku informujúceho o v%sledkoch 1. kola volieb prezidenta SR

Zdroj: spracovanie autora
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 Druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa uskuto!nilo v sobotu 4. apríla 2009. SME uverejni-
lo v#sledky v pondelok 6. apríla 2009 (!. 80, ro!. 17). Problematike redakcia venovala sedem strán, ktoré ozna!ila 
záhlavím Vo$by a hlavi!kou Vo$by prezidenta republiky 4. apríla – 2. kolo. V porovnaní s be+n#m vydaním sa tak 
rozsah vnútropolitického spravodajstva zv#"il o 15,7 %. Markantnej"í bol nárast spravodajstva v porovnaní s pon-
del(aj"ími vydaniami, a to a+ o 17,5 %. Obdobne sa zmen"il podiel ekonomického (o 5,12 %) a regionálneho 
spravodajstva. Ke,+e noviny vy"li 6. apríla 2009 na 28 stranách, redakcia bola nútená niektoré pravidelné sú!asti 
zo "truktúry vypusti). Urobila tak v prípade tematickej strany Médiá a oddychovej strany Zaujímavosti. Textami in-
formujúcimi o priebehu a v#sledkoch volieb redakcia pokryla najexponovanej"ie strany. Na tretej strane uverejnila 
polstranovú reklamu firmy Orange (graf !. 4).

Graf $. 4 – Porovnanie !truktúry be&ného vydania a v%tla$ku informujúceho o v%sledkoch 2. kola volieb prezidenta SR

Zdroj: spracovanie autora

 V sobotu 27. júna 2009 (!. 147, ro!. 17) informoval denník SME o smrti M. Jacksona, v#znamnej osob-
nosti svetovej hudobnej scény, ktor# zomrel vo "tvrtok 25. júna 2009. Redakcia vy!lenila textom o tejto udalosti 
prvé "tyri strany vydania. Rozsah spravodajského bloku v porovnaní s be+n#m !íslom vzrástol o 8,72 % a patrilo 
mu 18,42 % plochy v#tla!ku. Kultúrna sekcia z !ísla vypadla, av"ak strany priná"ajúce informácie o smrti speváka 
mo+no z tematického h$adiska za!leni) do kultúrnej oblasti. Zo "truktúry !ísla vypadol aj blok venovan# zahrani!-
nopolitickému spravodajstvu (graf !. 5). -íslo si zachovalo "tandardn# rozsah sobotného vydania – 36 strán.

Graf $. 5 – Porovnanie !truktúry be&ného vydania a v%tla$ku informujúceho o smrti M. Jacksona

Zdroj: spracovanie autora

 Noviny informovali v pondelok 20. júla 2009 (!. 166, ro!. 17) o tragédii na hudobnom festivale Pohoda. 
Redakcia jej vy!lenila "tyri strany prvého zo"ita a ozna!ila ich záhlavím Tragédia na Pohode. Vnútropolitickému 
spravodajstvu patrilo vo v#tla!ku "es) strán, !ím sa jeho podiel v porovnaní s be+n#m vydaním zv#"il o 11,73 %. 
Naopak, Ekonomike patrila len jedna strana, v dôsledku !oho rozsah ekonomickej problematiky klesol o 5,29 %. 
Redakcia z v#tla!ku vypustila tematick# blok Kultúra. T#m sa zmenila "truktúra prvého zo"ita. Druh# zo"it patril 
pravidelnej „prílohe“ %port. -íslo malo 28 strán (graf !. 6).

Graf. $. 6 – Porovnanie !truktúry be&ného vydania a v%tla$ku informujúceho o tragédii na hudobnom festivale Pohoda

Zdroj: spracovanie autora

 V stredu 12. augusta 2009 (!. 186, ro!. 17) sa noviny )a+iskovo venovali tragédii v Handlovej, kde pri 
v#buchu v bani zahynulo dvadsa) baníkov. Redakcia vy!lenila tejto udalosti pä) novinov#ch strán ozna!en#ch 
záhlavím Spravodajstvo a ústrednou hlavi!kou Banské ne")astie v Handlovej. V dôsledku informovania o tejto 
udalosti sa rozsah vnútropolitického spravodajstva zv#"il o 8, 16 %, na 17,86 %. Ekonomike patrila jedna strana. 
Ke,+e redakcia nepristúpila k zv#"eniu po!tu strán, zo "truktúry vypadla „príloha“ Po!íta!e. Rozsah „prílohy“ 
Dôchodcovia sa zní+il o jednu stranu (graf !. 7).

Graf. $. 7 – Porovnanie !truktúry be&ného vydania a v%tla$ku informujúceho  o baníckom ne!#astí v Handlovej

Zdroj: spracovanie autora
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 O postupe slovenskej reprezentácie na majstrovstvá sveta vo futbale podrobne informoval denník SME 
v piatok 16. októbra 2009 (!. 239, ro!. 17), ke, tejto udalosti vy!lenil sedem strán prvého zo"ita. Strany ozna!ili 
záhlavím Téma a hlavi!kou Postup slovenskej futbalovej reprezentácie na MS 2010. Podiel spravodajstva v tomto 
vydaní vzrástol o 17,09 %, a to na 26,79 % plochy v#tla!ku. V#raznej"ie klesol rozsah zahrani!nopolitického 
spravodajstva, a to o 6,42 % v porovnaní s be+n#m vydaním a o 7,54 % v porovnaní s priemernou plochou veno-
vanou spravodajstvu v piatkov#ch vydaniach. Kultúra pokr#vala 5,36 % plochy novín, !o predstavovalo pokles 
o 6,81 %. S novinami redakcia distribuovala aj plagát slovenskej futbalovej reprezentácie. Noviny vy"li na 28 stra-
nách (graf !. 8).

Graf $. 8 – Porovnanie !truktúry be&ného vydania a v%tla$ku informujúceho o postupe lovenskej futbalovej reprezentácie na MS 2010

Zdroj: spracovanie autora

 V sobotu 14. novembra 2009 sa na Slovensku konali vo$by do orgánov samosprávnych krajov, ktor#ch v#-
sledky prinieslo SME v pondelok 16. novembra 2009 (!. 265, ro!. 17). Problematika pokr#vala "es) strán Spravo-
dajstva. Podiel vnútornej politiky vo vydaní vzrástol o 9,05 %. Mierny pokles sme pozorovali v prípade tematického 
bloku Ekonomika, ktorému redakcia vy!lenila o 4,17 % priestoru menej ako v be+nom v#tla!ku. Kultúrna sekcia 
z !ísla vypadla. Druh# zo"it SME patril "portovej problematike. Rozsah !ísla bol 32 strán (graf !. 9).

Graf $. 9 – Porovnanie !truktúry be&ného vydania a v%tla$ku informujúceho  o v%sledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zdroj: spracovanie autora

Závery zo skúmania problematiky mo+no zhrnú) 
nasledujúco:
 Pokia$ ide o pozíciu textov o mimoriadnych celospolo!ensk#ch udalostiach v "truktúre denníka SME, 
mo+no kon"tatova), +e redakcia ich umiest(ovala na najexponovanej"ie miesta novín, t. j. na prvé strany peri-
odika. Ke,+e vydania nevykazovali vy""í rozsah v porovnaní s be+n#mi v#tla!kami, redakcia presúvala tematické 
bloky a ostatné sú!asti titulu na iné plochy, ne+ aké im patrili v be+n#ch vydaniach, resp. pristúpila k zmen"eniu 
plochy, ktorá im "tandardne patrila, alebo ich vypustila zo "truktúry !ísla. Spravidla i"lo o v#povede o menej dô-
le+it#ch udalostiach regionálneho charakteru, kultúrneho diania !i sú!asti tvoriace oddychovú !as) novín. Tak#to 
postup v"ak v sebe niesol viaceré nedostatky, ke,+e !itate$ nena"iel v novinách v"etko to, !o v nich b#va – !i 
u+ ka+dodenne alebo v jednotliv#ch vydaniach t#+d(a. Hypotéza: Miera vplyvu plánovan#ch a nepredvídate$n#ch 
udalostí celospolo!enského dosahu na "truktúru denníka SME je v#znamná, sa teda potvrdila. 
 Komparácia "truktúry be+n#ch v#tla!kov s vydaniami informujúcimi o v#znamn#ch udalostiach ukázala aj 
,al"ie zistenia. Za v#znamné udalosti zasluhujúce si zv#"enú pozornos) sa pova+ovali udalosti dot#kajúce sa +ivota 
celej spolo!nosti a spravidla politického, ekonomického a hospodárskeho charakteru, ako aj mimoriadne udalosti 
zo "portového a kultúrneho odvetvia. Napokon, denník SME je z h$adiska obsahového zamerania univerzálnym 
periodikom. Rozhodujúcim kritériom umiestnenia textov o dôle+it#ch dianiach na najexponovanej"ích plochách 
novín, titulnú stranu nevynímajúc, bola v prvom rade ich spolo!enská dôle+itos), a+ potom tematické zameranie. 
Túto skuto!nos) potvrdila aj prax denníka SME, ke, textom pojednávajúcim o +ivote a diele M. Jacksona, uverej-
nen#m pri príle+itosti jeho úmrtia, redakcia vy!lenila prvé strany titulu, ktoré tradi!ne patrili vnútropolitickému 
spravodajstvu. Obdobne bolo tomu aj v prípade informovania o postupe slovenskej futbalovej reprezentácie na 
majstrovstvá sveta, ke, vnútorná politika uvo$nila priestor "portu. Okrem toho, +e textom o mimoriadnych uda-
lostiach patrilo exponované miesto „vnútri“ novín, samozrejmos)ou bolo, +e redakcia na ne upozor(ovala u+ na 
titulnej strane. Zárove( tak pôsobili ako púta! celého !ísla.  
 V#skum potvrdil, +e redakcia SME v prípade informovania o záva+n#ch celospolo!ensk#ch udalostiach 
nepristúpila k zvä!"ovaniu rozsahu !ísla, !o by sme mohli pova+ova) za ideálne rie"enie. Pod túto skuto!nos) sa 
podpísali predov"etk#m ekonomické dôvody, lebo nárast po!tu strán by zvy"oval náklady na tla!. Napriek tomu, 
pod$a L. Filu nedochádzalo k ochudob(ovaniu obsahu novín: „Dôle+ité je stanovi) si priority. Myslím si, +e v ta-
k#chto situáciách sa menia aj !itate$ské priority.“33

 Mo+no kon"tatova), +e mimoriadne udalosti ovplyv(ujú aj prácu !lenov redakcie, nako$ko si vy+adujú 
zapojenie vä!"ieho po!tu redaktorov. 4a+ko tu v"ak robi) zov"eobecnenia, ke,+e situácia je odli"ná od prípadu 
k prípadu. Ako uviedol L. Fila: „Napríklad prvá správa o moskovskej tragédii sa objavila okolo 14.00 hodiny. Len 
)a+ko sa mohla meni) "truktúra vydania tak, aby sme priniesli kompletné informácie z Moskvy, preto+e redaktori 
by museli presta) pracova) na pridelen#ch témach a venova) sa novej téme. V prípade volieb bola situácia iná. 
V#sledkom volieb do orgánov samosprávnych krajov sme vy!lenili sedem strán spravodajstva v hlavnom zo"ite 
a k tomu uverejnili "estnás)stranovú prílohu s podrobn#mi informáciami, podobne ako pri parlamentn#ch vo$-
bách. Ak sa v"ak dá nie!o naplánova), sna+íme sa dáva) !itate$om podrobné informácie v prílohách.“34
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