
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 27.1. 2020 
 
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Petra Ázacis 
Tajomník: Lucia Marcinátová  
Neprítomní (ospravedlnení): Mária Belicová, Anka Hnátová, Danka Šoporová, Ľubo Navrátil, 
Maroš Repík, Miroslav Markovič 
Hostia: Jirko Olejník (DT) 
 
1. Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej 
2.  Schválenie programu zasadnutia Komisie mediálnej 
3.  Dúbravské noviny – pripravované číslo, plány 
4.  Dúbravská televízia - videopríspevky a DT – tvorba od poslednej mediálnej rady (zaslané 

elektronicky) 
5. Rôzne 
6. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
K bodu 1 
Predseda komisie J. Štekláč otvoril zasadnutie komisie a privítal členov. Komisia nebola 
uznášaniaschopná, bola rokovania schopná. 
 
K bodu 2 
Program rokovania bol preukázateľne schválený. 
 
K bodu 3 
K aktuálne pripravovanému číslu sa vyjadrili viacerí členovia komisie. 
 
Mikuláš Sliacky navrhol zmenu titulky, úvodného článku novín. Ocenil tému čísla o ľuďoch bez 
domova, históriu a servisné strany – k voľbám a elektronizácii úradu. Kritickejšie sa vyjadril  k 
povahe rozhovoru s Martinom Geišbergom: „Je chaotický.“ 
 
Komisia rozdebatovala titulku novín, jej prípadnú zmenu nechali členovia na šéfredaktorku. Tá 
si pripomienky komisie i návrh na zmenu úvodného článku osvojila, predstavila aj plány 
ďalšieho čísla – pokračovať približovaniu úradu ľuďom. 
 
K bodu 4 
Komisia hodnotila videá natočené od zasadnutia poslednej mediálnej komisie – vysielané 
online aj v televízii. 
V DT boli odvysielané – 4 príspevky (p. Olejník, redaktor Moravková. p. Olejník, redaktor 
Marcinatova – 2 príspevky, 1 natáčanie Morávková). 
Okrem toho tlačový referát zverejnil na fcb mestskej časti tri minivideá. 
 
Miroslav Markovič poslal pripomienky k videotvorbe mailom, upozornil na gramatické chyby 
v titulkoch. 
„Príspevok Klnka - 9 minút je na tento typ reportáže veľa, dalo sa to zosekať aj na polovicu... 
A nezačínal by som reportáž vetou „čo nás čaká ešte dnes večer, čo uvidia diváci?“ – skôr by 



som ňou končil. Príspevok Nežná - takmer 11 minút, ale v tomto prípade mi to vôbec nevadilo. 
Ukážky z výstavy a programu + výpovede mnohých ľudí. Podľa mňa fajn.“ 
Jozef Petrovský kladne hodnotil príspevok o revitalizácii verejného priestoru na Hanulovej. 
„Krátky a informačne zaujímavý.“ 
Mikuláš Sliacky poukázal na video prác na trati, v ktorom mu chýbalo spracovanie – titulky, 
pointa.  
Jirko Olejník sa za DT vyjadril, že nie je vhodné vysielať v káblovom formáte TV natívne 
príspevky bez komentára, ktoré neprešli ďalším spracovaním. Objavili sa kritické hlasy 
k vysielanému príspevku v TV – Beh ČSOB.  
„DT sa dá sledovať aktuálne cez Orange, Swan, Telekom,“ priblížil Jirko Olejník. „Onedlho aj 
v UPC.“ 
 
Komisia diskutovala o tom, že by mohol Jirko Olejník zastrešovať s vybraným 
redaktorom/redaktorkou vysielanie v káblovom formáte TV, Zuzana Morávková zase krátke 
videá na sociálnu sieť. 
Komisia sa zhodla na tom, že v aktuálnej podobe DT fungovať nemôže pri súčasnom zadelení 
kompetencií. 
 
 
K bodu 5 
Lucia Marcinátová informovala o plánoch a zmenách na webe dubravka.sk a aj 
o pripravovaných informačných letákoch. 
 
K bodu 6 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 
rokovanie komisie.  
 
 
 
V Bratislave, dňa   29.1. 2020 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


