
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 18.12. 2019 
 
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, Anka 
Hnátová 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
Neprítomní (ospravedlnení): Petra Ázacis, Maroš Repík, Mária Belicová, Danka Šoporová, 
Miro Markovič 
 
Program 
 
1. Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej 
2.  Schválenie programu zasadnutia Komisie mediálnej 
3.  Dúbravské noviny – pripravované číslo, plány na rok 2020 
4.  Dúbravská televízia - videopríspevky a DT – tvorba od poslednej mediálnej rady (zaslané 

elektronicky) 
5. Rôzne 
6. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
K bodu 1 
Predseda komisie Juraj Štekláč otvoril zasadnutie komisie. 
 
K bodu 2 
Program zasadnutia bol preukázateľne schválený. 
Hlasovanie za: 5,  proti: 0, zdržali sa: 0 
 
K bodu 3 
Šéfredaktorka predstavila pripravované číslo Dúbravských novín. Hlavné témy a plány. 
Hovorila aj o inzercii, o novej objednávke na zadnej strane novín na dlhšie obdobie. Nový 
inzerent objednal v zmysle inzertných podmienok zadnú stranu novín. 
Jozef Petrovský navrhol doplniť článok o zimnej verzii ČSOB behu o výsledky v hlavnej 
kategórii. 
 
Záver: Komisia prijala pripravované číslo novín s pripomienkami. 
Hlasovanie za: 5,  proti: 0, zdržali sa: 0 
 
K bodu 4 
Mediálna rada si pozrela niektoré z videí, ktoré DT natočila od poslednej mediálnej rady. Štyri 
príspevky natočil Jirko Olejník na veľkú kameru, dve videá Zuzana Morávková mobilom. 
Komisia sa zhodla na tom, že pri príspevku mobilom (Vianoce seniorov) chýba komentár. 
Komisia diskutovala aj o počte príspevkov. 
Videotvorba by podľa komisie mala zachytávať život v mestskej časti, nielen pár kultúrnych 
aktivít. Malo by ísť o krátke spravodajské správy (napadol sneh, mení sa doprava).  
Členovia upozornili, že online priestor má výhodu aktuálnosti (oproti mesačníku Dúbravské 
noviny). 
 



Mikuláš Sliacky hovoril o chýbajúcom pláne. „Mne chýba predstava, čo chcú točiť, nejaký plán 
práce na mesiac, ktorý sa dá aj kontrolovať. Dá sa natočiť veľa krátkych správ.“ 
Ľubo Navrátil dodal, že takmer každý deň možno natočiť jeden krátky materiál, správu 
z mestskej časti. 
Jozef Petrovský hovoril o tom, že súčasná podoba televízie a jej fungovanie sú likvidáciou 
športu v DT. 
 
Záver: Komisia sa uzniesla, že videotvorba v Dúbravke by mala mať svoj plán, ktorý by mala 
predložiť kompetentná osoba za videotvorbu. Pridať by sa mali krátke videá spravodajského 
charakteru s takmer dennou frekvenciou. 
 
Hlasovanie za: 5,  proti: 0, zdržali sa: 0 
 
K bodu 5 
Predseda komisie Juraj Štekláč otvoril tému hodnotenia fungovania komisie. Členovia 
diskutovali o zmysle a kompetencii komisie a jej poradnej funkcii..  
„Nie vždy bolo zloženie komisie odborné, teraz je komisia zložená z odborníkov,“ hodnotil 
Ľubo Navrátil. 
Anka Hnátová hovorila o tom, že videotvorba v mestskej časti by sa mala posunúť. „V 
súkromnej sfére by to takto fungovať nemohlo.“ 
 
Záver: Komisia sa zhodla na ďalšom pokračovaní a snahe skvalitňovať dúbravské média.  
 
Hlasovanie za: 5,  proti: 0, zdržali sa: 0 
 
 
V Bratislave, dňa   18.12. 2019 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 
 
 


