Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 25.1. 2020
Pre pandemickú situáciu rokovala komisia prostredníctvom aplikácie Teems
Prítomní členovia komisie: Petra Ázacis, Anka Hnátová, Danka Šoporová, Jozef Petrovský,
Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, Maroš Repík, Juraj Štekláč, Miro Markovič
Neprítomný člen komisie: Mária Belicová
Tajomník: Lucia Marcinátová
Návrh programu
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad
2. DT a videotvorba – novembrové príspevky
3. Rôzne
K bodu 1
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Zhodli sa na tom, že
napriek súčasnej situácii, okresaným možnostiam robiť rozhovory, výpadku kultúry,
programov, športu, sú noviny pestré.
„Páči sa mi zhrnutie rôznych opráv a rekonštrukcií, plánov v téme čísla,“ hodnotila Petra
Ázacis. „Ľudia sa tak cítia účastní na tom, ako mestská časť nakladá s financiami. Super je
článok o sochách, krásny rozhovor s pani Hildou Múdrou, ktorá v januári oslávila
narodeniny.“
„Noviny sú také, aké môžu byť, keď sa kvôli korone prakticky nežije. Takže šéfredaktorka
mala neľahkú úlohu a fakt robila, čo sa dalo,“ komentoval pripravované číslo novinár Miky
Sliacky. „Keď bude dáky živý otvárak a strana 5 z ďalšieho kola nezmyselnej testovacej
spartakiády, budú to podľa mňa celkom fajn noviny.“
„Spraviť noviny v tejto dobe, kedy sa v podstate nič nedeje, všetky palce hore,“ dodal Miro
Markovič.
Jozef Petrovský navrhol úpravu fotografie na stránke športu. Maroš Repík ocenil rozhovor
s Katkou Feldekovou a aj takouto formou podporiť kultúru. A podobne ako Anka Hnátová
kladne hodnotili potrebu informovania o sčítaní obyvateľov.
Debatu vyvolal aj názov niekdajšieho kina v starej Dúbravke, miestni ho poznali pod názvom
Odboj.
Členovia hovorili o témach aktuálneho čísla i možných ďalších na spracovanie v budúcnosti.
Maroš Repík spomenul možnosť i dôležitosť témy podpory miestnych podnikateľov.
Záver: Mediálna komisia berie februárové číslo ročník 2021 Dúbravských novín na vedomie s
pripomienkami.
Za:9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 2
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s Dúbravskou televíziou a videopríspevkami. „Páči sa
mi kombinácia reportáží a príspevkov bez komentára,“ komentovala Petra Ázacis. „Super je

urobený príspevok veľkorozmerný odpad nepatrí na ulicu – stručne, jasne, super hudobný
podmaz.“
Príspevky bez komentára na sociálnej sieti kladne hodnotili aj iní členovia komisie. Pozitívne
hodnotenie pridal aj Maroš Repík v súvislosti s hudbou. „Oceňujem veľký progres k výbere
hudby k príspevkom. V postprodukcii , trochu pozor na kompresiu zvuku, ale to je
naozaj detail.“
Členovia sa zhodli na tom, že videtvorba postihnutá koronačasom a obmedzeniami, keď sa
nič „nedeje“ a „nežije“ je na dobrej úrovni.
„Tvorba DT je taká aká je doba, viac sa z toho vykresať nedá,“ uzavrel Miro Markovič.
Záver: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového
referátu na sociálnej sieti za január 2021, berie ich na vedomie.
Za:9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
V Bratislave dňa 26.1. 2021
Zapísala:
Mgr. Lucia Marcinátová
tajomníčka komisie
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