Zápisnica
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 25.11. 2019
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Maroš Repík, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Ľubo
Navrátil, Anka Hnátová, Petra Ázacis,
Tajomník: Lucia Marcinátová
Neprítomní (ospravedlnení): Mária Belicová, Danka Šoporová, Miro Markovič
Hostia: starosta Martin Zaťovič, prednosta úradu Rastislav Bagar, Zuzana Morávková
(mediálny referát), Jana Drobová (jedna zo zakladateliek DT)
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej
Schválenie programu zasadnutia Komisie mediálnej
Navrhovaný rozpočet pre dúbravské média
Dúbravské noviny – hodnotenie pripravovaného čísla
Inzercia v médiách v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do NRSR
Rôzne
Ukončenie zasadnutia komisie.

K bodu 1
Predseda komisie Juraj Štekláč otvoril zasadnutie komisie.
K bodu 2
Program zasadnutia bol schválený s tým, že úvodným rokovacím bodom bude navrhovaný
rozpočet pre dúbravské médiá, pričom ostatné body zostávajú následne v poradí.
K bodu 3
Prednosta Rastislav Bagar predstavil navrhovaný rozpočet pre Dúbravské noviny a Dúbravskú
televíziu. „V súvislosti s Dúbravskými novinami by malo prísť k personálnemu posilneniu,
Dúbravská televízia by mala mať prioritne online podobu. Navrhujeme, aby príspevky išli na
kanál sociálnej siete a youtube kanál.“ Neznamená to však automaticky zánik káblového
vysielania.
Dúbravská televízia by mala mať podľa návrhu mestskej časti personálne obsadenie pokryté
videami, ktoré tvorí mediálny referát úradu. Za Dúbravskú televíziu by mal príspevky natáčať
Jirko Olejník, ktorý by mal zostavovať aj vysielanie, ktoré pôjde nielen na web, do online
priestoru, ale aj do káblového rozvodu.
Rozpočtované položky na Dúbravskú televíziu 20-tisíc eur majú podľa návrhu zahŕňať –
honoráre pre tvorcu z DT, réžii (auto, mobil), online vysielanie všetkých zastupiteľstiev
v nezmenenej podobe.
Zuzana Morávková predstavila aktuálne personálne zloženie v Dúbravskej televízii. „Na
jednom príspevku pracujú dnes traja ľudia.“
„Dúbravská televízia má v rozpočte navrhnutý pokles zo 60-tisíc na 20-tisíc eur, chceme zmeniť
niečo, čo je nefunkčné, za menej peňazí,“ komentoval Juraj Štekláč. Pýtal sa, aká bude nová
kvalita DT?

Zuzana Morávková predstavila jedno z videí na sociálnej sieti, ktoré malo byť ukážkou videí na
sociálnej sieti.
„Toto nie je video do televízie. Dúbravská televízia nefunguje za 60tisíc a ani za 20tisíc,“
komentoval Maroš Repík.
„Mne sa pozdáva online priestor,“ hodnotila návrh Petra Ázacis. „Aj vo veľkých televíziách
chodia často redaktori sami.“
Anka Hnátová pripomienkovala chýbajúce titulky, komentár v predstavenom videu.
Jozef Petrovský hovoril, že takáto podoba online vysielania je likvidáciou športu, športových
reportáží.
Ľubo Navrátil: „Myslím, že denne sa dá vyrobiť jedna seriózna správa – video príspevok.“
Miky Sliacky: „Uvažujme nad tým, čo sa dá spraviť za tých 20-tisíc. Jeden človek by mal byť
schopný spraviť video aj napísať k tomu text, správu. Nechajme im priestor a potom
hodnoťme, potom ich buď zrušíme alebo pripomienkujme.“
Po diskusii dal predseda komisie hlasovať o navrhnutom rozpočte.
Poukázal na slobodnosť a zodpovednosť rozhodnutia, nakoľko mestská časť potrebuje mať
schválený rozpočet. Z tohto dôvodu vyzval členov rozpočet podporiť, avšak vzhľadom na
zníženie rozpočtu v mediálnej oblasti a osobné pochybnosti vo vzťahu k nejasnosti novej
kvality vysielania Dúbravskej televízie uviedol, že sám sa pri hlasovaní zdrží.
Záver: Komisia mediálna navrhuje miestnemu zastupiteľstvu predložený rozpočet v mediálnej
oblasti prerokovať a schváliť.
Hlasovanie za: 5, proti: 0, zdržali sa: 2
K bodu 4
Jozef Petrovský sa vrátil k poslednému číslu Dúbravských novín, kritizoval umiestnenie článku
– oceňovanie seniorov na 16 strane. Podľa neho mal byť na predných stranách. Článok
o divadle hodnotil ako pridlhý.
Maroš Repík pripomenul kolegovi, že posledné číslo hodnotili spoločne na predchádzajúcom
zasadnutí.
Šéfredaktorka predstavila zmeny a novinky v pripravovanom čísle. Predstavila aj pripravované
číslo novín.
Miky Sliacky upozornil na úradnícke formulácie, úradnícku reč v článkoch a hlavné posolstvo
článku je potrebné dať do prednej časti textu. „Doprava ľudí zaujíma, treba sa téme električky
venovať aj naďalej.“
Záver: Komisia prijala pripravované číslo novín s pripomienkami.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 5
Komisia hovorila o inzercii v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do NRSR. Nakoniec sa zhodli na
tom, že politická inzercia je možná so 100% prirážkou.
Záver: Komisia sa uzniesla, že politická inzercia je možná so 100% prirážkou.

Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

K bodu 6
Komisia diskutovala o ďalšom fungovaní Mediálnej komisie. Predseda komisie požiadal o
vyslovenie dôvery ohľadom jeho ďalšieho pôsobenia na tomto poste.
Záver: Komisia sa uzniesla, že na poste predsedu by mal pokračovať Juraj Štekláč a vyslovuje
mu dôveru.
Hlasovanie za: 7, proti: 0, zdržali sa: 0

V Bratislave, dňa 25.11. 2019
Zapísala:
Mgr. Lucia Marcinátová
tajomníčka komisie

Overil:
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
predseda komisie

