
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 21.8. 2019 
 
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Petra Ázacis, Jozef Petrovský, Maroš Repík, Mikuláš 
Sliacky, Mária Belicová, Anka Hnátová, Miro Markovič 
Tajomník: Lucia Marcinátová  
Neprítomní: Danka Šoporová, Ľubo Navrátil 
Ospravedlnení: Danka Šoporová, Ľubo Navrátil 
Hostia: Rastislav Bagar (prednosta miestneho úradu), Peter Nôta (kameraman, publicista)  
 
Návrh programu 
1. Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej 
2.  Schválenie programu zasadnutia Komisie mediálnej 
3.  Dúbravské noviny – hodnotenie júlového čísla, prerokovanie náhľadu septembrového čísla  
4.  Dúbravská televízia – jej súčasná situácia, personálne zloženie, zodpovednosť a tvorba 

dramaturgie, programov, archív DTV 
5. Budúcnosť DTV – návrhy, diskusia 
6. Rôzne 
7. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
K bodu 1 
Predseda komisie J. Štekláč otvoril zasadnutie komisie. 
 
K bodu 2 
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok všetkými prítomnými členmi. 

Hlasovanie: Prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu 3: Dúbravské noviny – hodnotenie letného čísla, prerokovanie náhľadu 
septembrového čísla  
 

• Komisia letné číslo už podrobne nehodnotila, Jozef Petrovský upozornil na kvalitu 
a zváženie fotografie z výletu seniorov (str 7.) 

•  Komisia rozdebatovala pripravované číslo Dúbravských novín. Svoje pripomienky 
k náhľadu novín zaslali členovia komisie mailom. 

•  
Jozef Petrovský otvoril tému inzerovania na titulke novín. Šéfredaktorka odpovedala, že všetky 
inzercie sú zaraďované prísne podľa cenníka, zmena je možná po odhlasovaní a návrhu nových 
inzertných podmienok. Komisiu informovala aj o náraste inzercie v súvislosti s redizajnom 
novín, čo kladne hodnotila Mária Belicová. 
Maroš Repík upozornil na nejasný titulok článku o súťažiach ÚVO, vyzdvihol historickú 
dvojstranu. 
 Jozef Petrovský pripomenul úpravu nadtitulkov na športových stranách tak, aby boli aktuálne. 
 
Uznesenie k bodu č. 3:  
Septembrové pripravované číslo komisia zobrala na vedomie. 



Hlasovanie: Prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0 

 
K bodom 4  Diskusia k situácii v Dúbravskej televízii 
 
Komisia debatovala o vývoji a aktuálnej situácii v DT.  
Na úvod hovoril o vývoji regionálnych televízií a médií hosť zasadnutia Peter Nôta, priblížil 
možnosti zvýšenia sledovanosti, zatraktívnenia. „Trendom sú dnes kratšie príspevky....Jednou 
s ciest by mohlo byť aj spojenie s novinami.“ 
„Diváka si touto cestou Dúbravskej televízie nezískame,“ povedal Maroš Repík. 
 „Ja som povedal, že v tejto podobe to nemá význam,“ komentoval Miky Sliacky. „Točíme sa 
v kruhu.“ 
Komisia prerokovala súčasnú situáciu v DT, k tomuto bodu neprijala uznesenie. 
 
K bodu 5. - Budúcnosť DT – návrhy, diskusia 
Prednosta Rastislav Bagar (konateľ DT) hovoril o informačných kanáloch v Dúbravke (webová 
stránka, fcb, mobilná aplikácia), archíve DT a aj o ponuke TV Bratislava. „Ak si dáme 
spracovávať príspevky externe, ceny budú ešte vyššie.“ Dodal, že cestou pre DT nie je 
investícia do šírenia televízneho signálu, ale online kanál, online priestor. 
Mediálna komisia hovorila o potrebnom natáčaní a tvorení prenosov zo zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva aj v budúcnosti. 
Petra Ázacis hovorila súčasnom dosahu DT a podstatnosti online priestoru. „Podstatné je ale 
pri rozhodnutí vedieť, čo ideme robiť, ako pracovať v online priestore, ktorý je zásadný. 
Príspevky by mali byť kratšie, údernejšie. Mali by zachytávať, čo sa v Dúbravke deje.“ 
 
Predseda komisie Juraj Štekláč predstavil možnosti s DT do budúcnosti:  
1. DT nechať v súčasnej podobe,  
2. riešiť jej zmenu, dramaturgiu a nové témy, upozornil tu však na finančné možnosti, 
3. zrušenie televízie. 
 
 
Komisia sa zhodla na potrebe riešenia DT a nemožnosti pokračovania v súčasnej podobe.  
 
Uznesenie: 
„Vzhľadom na aktuálnu situáciu v DT navrhuje mediálna rada prenesenie videotvorby do 
online priestoru.“ 

Hlasovanie: Prítomní 8, za 8, proti 0, zdržal sa 0 

7. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
V Bratislave, dňa   21.8. 2019 
 



Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


