
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 23.10. 2019 
 
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Miro Markovič, 
Ľubo Navrátil, Anka Hnátová 
Tajomník: Lucia Marcinátová  
Neprítomní (ospravedlnení): Petra Ázacis, Mária Belicová, Danka Šoporová 
Hostia: Jirko Olejník (DT), Lukáš Vladovič (DT) 
 
Program 
1. Dúbravské noviny – hodnotenie novembrového čísla, prerokovanie a návrhy tém do ďalších 

čísiel 
2.  Dúbravská televízia – aktuálna situácia, vysielanie, šírenie DTV 
3. Inzercia – prerokovanie inzertných podmienok v súvislosti s voľbami do NRSR 
4. Rôzne  
5. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
K bodu 1 
Predseda komisie J. Štekláč otvoril zasadnutie komisie. Program zasadnutia bol schválený. 
K aktuálne pripravovanému číslu sa vyjadrili viacerí členovia komisie. 
 
Mikuláš Sliacky upozornil na kolísavú úroveň článkov, jazykové chyby, gramatiku. Upozornil na 
potrebné vrátenie sa k téme plot Pri kríži, keďže Dúbravské noviny avizovali búranie 
v minulom čísle. „Neoslovila ma obsiahla reportáž z nejakých stavieb, nepochopil som účel.“ 
Novinár kladne hodnotil tému novín  - doprava a MHD, negatívne zverejnený článok Víta 
Granca v Listárni, ktorý je podľa neho rozporuplný. 
 
Jozef Petrovský upozornil na opakovanie sa slov v nadtitule a titule článku v poslednom čísle. 
 
Ľubo Navrátil upozornil na malé písmo a zhoršenú čitateľnosť predstavovaných ocenených 
seniorov (článok Galavačer seniorov). Komisia a šéfredaktorka sa dohodli na grafickej zmene. 
 
Maroš Repík pripomenul bulvárny titulok v článku o darovaní krvi a pýtal sa na grafické 
zalomenie rozhovoru – priveľký titulok, prázdne miesto (vzduch). Komisia hovorila o inej 
grafickej podobe dvojstrany v porovnaní so zvyškom novín. 
 
Záver: Komisia prijala pripravované číslo novín s pripomienkami. 
Hlasovanie 6 (za): 0 (proti) 
 
K bodu 2.  
Lukáš Vladovič hovoril o šírení DT, novinkou je vysielanie DT v Orange, hovoril aj o tom, že 
prišla správa užívateľom, čo je nielen informáciou, ale aj reklamou zároveň. 
„UPC má bližšie nešpecifikované technické problémy, nasadenie DT je otázne,“ dodal. Hovoril 
tiež o problémoch vysielania.  
„Často sa stáva, že nemám čo vysielať v premiére, treba mať niekoho, kto by to mal pod 
palcom.“ 



Jirko Olejník  z DT vravel aj o možnosti nakrútenia viacerých príspevkov. 
 
Maroš Repík upozornil na dĺžku príspevkov – Dúbravské hody, Púšťanie šarkanov a tiež na to, 
že DT nemá diváka. 
Ľubo Navrátil  spomenul obrazový záznam a jeho potrebu pre budúcnosť a archív. 
 
Miroslav Markovič – pripomenul, že mediálna rada sa v súvislosti s DT už niekoľko rokov točí 
dokola. „Stále sa bavíme o tom istom, je to stratený čas.“ 
 
Záver: Komisia sa nakoniec zhodla, že zotrváva na svojom pôvodnom stanovisku – v DT treba 
nájsť zodpovedného človeka, ktorý by mal televíziu a jej dramaturgiu na starosti. 
 
Hlasovanie 6 (za): 0 (proti) 
 
K bodu 3.  
Komisia diskutovala o možnej reklame v DT a v DN v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do NRSR 
v roku 2020.  
Zhodla sa na tom, že sa cenník pre politickú reklamu sa zatiaľ meniť nebude a že k téme sa 
vráti na novembrovom zasadnutí. 
 
Hlasovanie 6 (za): 0 (proti) 
 
K bodu 4. 
Komisia diskutovala o príspevku poslanca Marcela Burkerta do DN. Zhodla sa na tom, že 
noviny sa nemôžu stať bojiskom s jednostrannými výpoveďami. 
Nakoľko sa článok týkal témy, ktorá je v štádiu dokazovania a spor je neuzavretý, komisia 
nateraz zverejnenie daného článku neodporučila.  
 
Hlasovanie 6 (za): 0 (proti) 
 
5. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
 
V Bratislave, dňa   25.10. 2019 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


