
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 25.9. 2019 
 
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Danka Šoporová 
Tajomník: Lucia Marcinátová  
Neprítomní (ospravedlnení): Maroš Repík, Petra Ázacis, Mária Belicová, Miro Markovič, Ľubo 
Navrátil, Anka Hnátová 
Hostia: Jirko Olejník (DTV), Lukáš Vladovič (DTV) 
 
Program 
1. Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej 
2.  Schválenie programu zasadnutia Komisie mediálnej 
3.  Dúbravské noviny – hodnotenie letného čísla, prerokovanie náhľadu októbrového čísla  
4.  Dúbravská televízia – aktuálna situácia, vysielanie, šírenie DTV 
5. Mobilná aplikácia SOM Dúbravka 
6. Rôzne  
7. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
K bodu 1 
Predseda komisie J. Štekláč otvoril zasadnutie komisie. 
 
K bodu 2 
Program zasadnutia bol schválený. 
 
K bodu č. 3 
Letné číslo Dúbravských novín komisia už nekomentovala. Pripravované októbrové číslo 
Dúbravských novín členovia rozdebatovali.  
Jozef Petrovský pripomienkoval zmenu titulkov na športovej strane. Po diskusii prišlo 
k dohode a vytvoreniu nového titulku.  
Jozef Petrovský pripomenul, že sa blížia voľby do NRSR, a bolo by vhodné schváliť inzertné 
podmienky pre politickú reklamu. Komisia sa má téme venovať na najbližšom zasadnutí. 
 
K bodu č. 4 
Hostia mediálnej rady z DTV hovorili o vysielaní a aktuálnom šírení DTV. Na miestnom úrade 
a tlačovom referáte sa kopia otázky, kde sa dá DTV sledovať a či sa vôbec sledovať dá. Najviac 
otázok ohľadom sledovania majú seniori.  
Hostia informovali, že DTV sa má dostať do digitálneho balíku UPC.  „V Orange vysielame 
signál, neviem, ako sa doriešili zmluvné vzťahy,“ hovoril Lukáš Vladovič. „Aktuálne vysielame 
v SWAN a Telekom a UPC riešime zmluvu.“  
Malo by ísť o bartrovú dohodu bez nákladov pre mestskú časti. 
Najdrahšia je pre DTV výroba príspevkov, komentoval Jirko Olejník. 
Jozef Petrovský opakoval, že v DTV chýba kontrola a zodpovedná osoba za príspevky, prípadné 
chyby, obsah.  
Jirko Olejník zhrnul redaktorov v DTV – Ernest Fulmek (šport), Natália Kajzerová, občasne Juraj 
Vodila, Danka Šoporová. Situácia je aktuálne taká, že sa vyrába menej príspevkov. Lukáš 
Vladovič – hodnotil, že niekedy nemá do  premiéry čo dať. 
Jirko Olejník priblížil prax so študentmi SPŠE Karola Adlera, v rámci praxe.  



„Kedysi chodili do DTV jednotlivci, prvýkrát je to vo forme hromadnej praxe,“ hovoril. 
Spolu s Lukášom Vladovičom vraveli o možnostiach iných príspevkov, napríklad pohovky,  
rozhovory so zaujímavými Dúbravčanmi, besedy 
 
K bodu 5. - SOM Dúbravka – mobilná aplikácia 
Šéfredaktorka Lucia Marcinátová informovala o prezentácii mobilnej aplikácie na Dúbravských 
hodoch, aj o pripravenej súťaži v súvislosti s mobilnou aplikáciou. 
Lukáš Vladovič predstavil vysielanie DTV na youtube cez mobilnú aplikáciu. 
 
K bodu 6. – Rôzne 
 
Členovia komisie hovorili o možných témach v Dúbravských novinách a aj Dúbravskej televízii.  
 
7. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
 
V Bratislave, dňa   25.9. 2019 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


