
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 25.3. 2021 
 
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, Mária Belicová 
 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 
Otvorenie komisie a schválenie programu.  
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba – novembrové príspevky 
3. Informácia – projekt hudobné talenty Dúbravky, medailóny osobností 
4. Rôzne 
 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie komisie. Komisia program preukázateľne 
schválila. 
 
K bodu 1 
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Zhodli sa na tom, že 
Dúbravské noviny odrážajú aktuálny stav, chýba im život z reportáží, aktuálne programy. 
Pociťovať výpadok kultúry, programov, športu. 
„Noviny už začínajú fakt trpieť nedostatkom udalostí. S tým sa dá ťažko dačo robiť, ale je to 
citeľné. Inak v rámci možností sa napodiv stále dajú čítať,“ hodnotil novinár Miky Sliacky. „V 
tej biede tém pochopiteľne pomáhajú prírodopisné osvetové témy a ľudové zvyky, čo 
napokon vôbec nie je na škodu.“ 
„Na to, že sa málo toho deje, sa mi noviny veľmi páčia. Držíme sa tém, ktoré sa Dúbravky 
najviac týkajú,“ komentovala Petra Ázacis. „Zaujala ma vizualizácia budúceho domova pre 
seniorov, pretože dlho chodievame okolo tej ruiny a konečne ľudia vidia, že sa s tým bude 
niečo diať. Ostatné témy také ľahšie, ale zo života, vôbec mi to neprekáža.“  
„Myslím si, že je tam všetko, čo by tam mohlo byť,“ dodal Miro Markovič. „Tuším som tam 
nevidel akurát seriál Pomáhame podnikateľom Dúbravky.“ 
Členovia komisie hovorili o téme sochy a pamätníky v mestskej časti. 
„Samozrejme, že výber tém pre noviny sa zúžil, tak ako sa zúžil život. Takže noviny dostávajú 
takú všeobecnejšiu podobu. Trochu obrazne, Dúbravské noviny sú menej dúbravské ako 
bývajú. Krátkodobo to vadiť nemusí,“ hodnotil Ľubo Navrátil.  
Najdiskutovanejším článok bola téma o alkoholizme, ktorá nebola miestna, dúbravská.  
„V tomto čísle máme niekoľko článkov, ktoré podľa mňa nemali mať miesto v novinách. 
Hlavne materiál o alkohole. Je dobrý, dokonca by som povedal, že vynikajúci, ale nepatrí do 
mestských, miestnych, regionálnych novín, ale do centrálnych,“ pridal sa Jozef Petrovský. 
Komisia diskutovala o tom, že aj všeobecnejšie celospoločenské témy možno urobiť trošku 
dúbravsky. Spomenúť tradície v mestskej časti, zacieliť lekársku problematiku na Dúbravku 
a podobne. 
„Je to práca navyše pre šéfredaktorku,“ dodal Miky Sliacky.  
Šéfredaktorka si návrh komisie osvojila, aj celoslovenské a všeobecné témy sa pokúsi upraviť 
a prispôsobiť tak, aby boli aj dúbravské. 



 
Uznesenie:  Mediálna komisia berie marcové číslo r.2021 Dúbravských novín na vedomie s 
pripomienkami. 
 
Hlasovanie: 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s Dúbravskou televíziou a videopríspevkami.  Zhodli 
sa na tom, že videotvorba postihnutá koronačasom a obmedzeniami, keď sa nič „nedeje“ a 
„nežije“ je na dobrej úrovni. 
„Je vidieť, že sa varí z vody, ale inak sa nedá. Dobrá práca,“ hodnotil Miro Markovič. 
„Upútalo ma číslo pri spomienke na Janka Ružoviča. Pri ostatných šotoch máme niečo cez 
200 vzhliadnutí a pri medailóne cez 6.000. Spomienka sa mi páčila, ako bola urobená, a preto 
súhlasím s tým, aby sme v medailónoch pokračovali, možno pri nejakých jubileách, alebo aj 
len tak...“ 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za marec 2021, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 3 -  Informácia projekt hudobné talenty Dúbravky a medailóny osobností 
Členovia komisie sa preukázateľne zhodli na tom, že o týchto témach budú rokovať 
samostatne, prípadne spoločne s Komisiou kultúry. 
 
 
V Bratislave dňa 27.3. 2021 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 
 


