opisným formuláciám. Štylistická hodnota týchto výrazov má niekedy nezrete¾né hranice, je v pohybe.
Z domácich výrazov sú to jednoslovné pomenovania ako chyt, stup (pomôcky pri lezení na umelej stene), krosák (ten, kto sa venuje cyklokrosu),
barutnka (galuska zn. Barum), stá (nehra pre priestupok), rozosmečova
sa; ïalej sú to dvoj- a viacslovné spojenia"ako podkošo\ý hráč, kondičná
pripravenos, palicová technika, trojko\ý hod, celoplošné atakovanie súpera,
krížny rotovaný bekliend. V posledných dvoch príkladoch sú spojenia kombináciou domácich a cudzích slov. Podobne je to aj pri zložených slovách typu
profikalendá/; profuing, proftmúr. Čas profi- zastupuje adjektívum profesionálny a v súčasnosti je vo zvýšenej miere produktívna. Podobne v príklade
topfavorit zastupuje čas top- prídavné mená špičkový, vynikajúci.
Ve¾mi rýchlo sa presadzujú internacionálne slová z oblasti športu. Športoví novinári ich uprednostňujú pred ich domácimi ekvivalentmi najmä
vtedy, ked' je domáci náprotivok príliš opisný alebo málo používaný. Niekedy
ved¾a seba fungujú obidve podoby - domáca i cudzia, napr. nátlaková
hra/pressing. Miera zdomácnenia cudzích slov je rôzna - od citátových slov
ako obávaní „fans" (futbaloví fanúšikovia z Anglicka), comeback (návrat do
vrcholového Športu), až po prispôsobené akafifrín (pätnás bodov v tenise),
retum (vrátená lopta), singlista (hráč stolného tenisu hrajúci dvojhru), setvova (podáva loptu) a pod.
V športovom jazyku sa v hojnom počte vyskytujú slová utvorené univerbizáciou, základným postupom uplatňovaným pri ekonomizácii komunikácie;
napr. definitíva (definitívne rozhodnutie), otiginál (originálny program krasokorčuliarov), klasika (beh na lyžiach klasickým spôsobom). Univerbizácia je
základným stavebným postupom pri mnohých obrazných pomenovaniach,
metaforách typu manntt (mamutí mostík), píšalka (rozhodca), šnúra (nieko¾ko víazstiev za sebou). Sú to nápadné jazykové prostriedky, ktoré
ozvláštňujú športové prejavy, sú pre šport charakteristické a majú expresívne
zafarbenie. Mnohé z týchto pomenovaní fungujú desaročia, stále však vznikajú nové. Je prirodzená otázka, odkia¾ pochádzajú tieto najpoužívanejšie
obrazné pomenovania.
Ak vymenujeme za sebou výrazy (v kratučkom kontexte) ako bombou
získal vedenie, časovaná bomba-Kirvesniemiová (lyžiarka), stre¾ba „slepými
patrónmi", atmosféra nabitá kvalifikačným ekraziiom, dynamitová ¾avačka,
bombardérka, kanonierka, striefa gól, bombardova sen'ismi supremový
koberec - je na prvý poh¾ad jasné, že ide o terminológiu blízku vojenskej.
Tento fakt bol po druhej svetovej vojne predmetom kritiky športovej publicistiky (Amstad, 1978). Túto súvislos s vojenskou terminológiou si súčasný
recipient pri bežnom vnímaní, pri bežnej komunikácii zrejme vôbec neuvedomuje. Slovo bomba mu v športovom kontexte nepripomína vražedný
nástroj. Používanie výrazov a spojení z vojenského prostredia ani dnes nie je
zriedkavé, pórov. napr. vyjadrenie bažanti prekabátili mazakov, v ktorom
aktualizujúco vyznievajú slangové výrazy bažant a mazák.
Ďalším zdrojom obrazných výrazov a zvratov je aktualizovaná významová
prenesenos neutrálnych, resp. odborných slov z rôznych oblastí nášho živo-

ta Vo ve¾kej miere sú tieto výra/y a zvraty inšpirované technikou magnet
podujatia, prebudili sa ,,rakúske rýchliky" (zjazdové ly?ovanie), strojová kombinácia, nováčik majstra úplne prevalcoval'; ïalej prírodou: orol (o skokanovi
na lyžiach), šukou boli hráči íntent (šuka je tu symbolom dravosti, dravej
hry futbalistov), karibský blesk M Otteyová (bežkyňa), víchor zn. Schneiderová (zjazdová lyžiarka); po¾nohospodárstvom: gólová úroda, liaheň Klientov.
hudbou koncert majstra sveta, najlepší koncert pod taktovkou Hluchého,
Orgel umne dirigoval banícky kolektív, mali sine sfílisíu, šláger sezóny (na|príažlivejšie stretnutie); ¾ilmoni a divadlom: všetko sa dialo v réžii našich
farieb, hrali pod¾a scenára, tanečník, tanečnica (o Slalomároch), nafilmovaný
faul (hráč predstiera, že bo! faulovaný), „kuchyňou" zákusok (dobrá hra),
strelci stí vzácnym korením, gólová hostina (ve¾a gólov), tíccker si zamaškrtil
(tenista hral s chuou); v porevolučných časoch i politikou a ekonomikou
katastrofický scenár, okrúhly stôl, ve¾ký \yprcdaj hráčov (napr futbalisti odchádzajú hra do zahraničia a ich klub dostane /a prestup určitú finančnú
čiastku). Ďalej súvisia obrazné pomenovania s rô/nymi profesiami, ktoré
repre/cntujú vlastnosti prisudzované športovcovi, resp jeho vynikajúce výkony: žonglér s celuloidovou loptičkou (stolný tenista), kozmonaut Nykänen
(skokan na lyžiach) Obra/.né pomenovania sú často výpožičkami '/. výra/iva
používaného pri kartových hrách, eso (nechylaie¾né podanie v tenise i favon/ovaný hráč)., hni bez túzov (bé/, výrazných osobnoslí), ma¾ tromfy
\< talóne, prizna jaihu atd
Dotera/ sme sledovali prostriedky a postupy prispievajúce k /výšeniu
jazykovej ekonómie Je v kompetencii športového novinára odhadnú Správnu mieru kondenzácie textu V prípade prekročenia určitej hranice sa tendencia k ekonomizácii prejavu stáva negatívom, prekážkou v komunikácii
Dostávame sa k tretiemu ,,naj" - úsiliu sprostredkova informáciu čo
najoriginálnejšie Prečo originálne? Neboj by novinár novinárom, keby sa
nesnažil poda správu '/aujímavo, nc/vyčajnc, objavne Pokús;.i sa /'-iiijai
čitate¾a nielen obsahom, ale aj pútavou formou Toto úsilie neprospieva
úspornosti prejavu, pôsobí opačným smerom Spôsobuje, že novinár nenapi
šc, že ide o mužslvo z Trenčína, ale mužstvo spod hradu Matúša ('číka.
podobne uprednostní formuláciu miláčikovia-/iiného oslnivá pred vyjadrením futbalisti z Dunajskej Stredy a v texte sa množia ro/vetvené, kvetnaté
slovné spojenia. Tu si možno položi otá/.ku Sú tieto slovné spojenia už
také originálne'.' Zo /.ačiaiku /.ie|me ooli, ale ich ro/„štrenie, írekventovanosl
spôsobuje, že prejav namiesto o/vlóšinenia monotoni/uju Zisujeme, že
športoví novinári pestujú akýsi „barokový" spôsob vyjadrovania, svoje ,,vynále/y" si nav/ájom požičiavajú Autor sa teda dostáva do anonymity a športové stránky novín hýria hokejistami spod hradu Matúša Čaká, futbalistami
7. krajiny tulipánov, poslednými hvi/.dmi rozhodcu, mu/mi v pásikavých dresoch atï.
To je však hraničná situácia, krajný prípad, keï opakovaná „originálnos" prechádza do klišéovitosti Najmä na tento jav je zameraná kritika
jazyka športovej publicistiky. Náš materiál ukazuje, že táto kritika nie je vždy
oprávnená Faktom však /ostáva, že multivcrbi/.ované slovné spojenia od
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