
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.6. 2020  
  
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, 
Maroš Repík, Petra Ázacis, Miro Markovič (online) 
Ospravedlnení: Danka Šoporová, Mária Belicová, Anka Hnátová 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
Hostia: Róbert Lattacher, Peter Húska 
 
Návrh programu 
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba – príspevky od posledného zasadnutia komisie 
3. Média a budúcnosť – DT, DN, web, príspevky na sociálnej sieti 
4. Rôzne 
 
 
K bodu 1 
Členovia komisie diskutovali k pripravovanému číslu Dúbravských novín. Jozef Petrovský 
poukázal na opakovanie slova leto a jeho slovného základu (letný, letné...) v téme čísla 
a navrhol jeho úpravu.  
Otvoril tiež diskusiu o vhodnosti témy venovanej na podporu dúbravským podnikateľom. 
Ostatní členovia komisie hodnotili seriál novín „Ako zmenil vírus vaše podnikanie“ a jeho 
zámer pozitívne. „Je skvelé, že propagujeme dúbravských podnikateľov, dúfam, že v tom 
budeme pokračovať,“ reagoval na tému Miro Markovič. 
Petra Ázacis vyzdvihla pestrosť novín, obsah a to, že témy reagujú aj na podnety zo sociálnej 
siete.  
Ľubo Navrátil sa pristavil pri zalomení - veľkosti písma, najmä v personálnych inzerátoch 
hodnotil ako primalé, a tiež veľkosť fotografií. „Pri krátkych správach sú to známky.“ 
 
Záver: Mediálna komisia berie júlové číslo Dúbravských novín na vedomie s pripomienkami. 
Za:6 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2 
Členovia komisia diskutovali o videotvorbe a príspevkoch v DT za jún. Šéfredaktorka DN 
predložila prehľad príspevkov online (19) a v DT ( 7). Komisia kladne hodnotila previazanosť 
DT a sociálnej siete. 
„Páčia sa mi krátke správy, aj tie bez komentára,“ reagovala Petra Ázacis. 
„Vidno pri videotvorbe zmeny k lepšiemu,“ vravel predseda komisie Juraj Štekláč.  
„Nie je umenie robiť niečo lepšie, keďže sa nerobilo nič,“ dodal žartom Miky Sliacky. „No je 
to markantný rozdiel.“ 
Komisia konštatovala, že zlepšenie videotvorby nie je teda otázkou finančnou, ale najmä 
personálnou. Pozitívne hodnotila posilnenie videotvorby a prácu Roba Lattachera. 
Členovia komisie hovorili aj o technických otázkach. Maroš Repík navrhol možné zlepšenie 
zvuku na krátkych videách nahrávaním v štúdiu DT.  



Problematika zvuku a vysielania cez youtube sa ukázala aj počas online prenosov, napríklad 
zo zasadnutí júnového zastupiteľstva. 
 
Záver: Komisia mediálna informáciu prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a 
videotvorbe za jún, ktorú hodnotila kladne a poukázala na významné zlepšenie. Poukázala na 
ich význam a potrebu ako v súčasnosti, tak aj v budúcnosti. Členovia sa zhodli v pokračovaní 
a potrebe udržania videotvorby mestskej časti aspoň v určitej podobe a forme.  
 
Za:6 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Mediálna komisia hovorila o tom, že médiami mestskej časti už nie sú len Dúbravské noviny 
či televízia, ale tiež online komunikácia - stránka na sociálnej sieti, instragrame, mobilná 
aplikácia. Peter Húska hovoril o náraste fanúšikov na stránke mestskej časti na sociálnej sieti 
- od apríla z cca 6700 na 8100 fanúšikov a aj postupoch a cieľoch mestskej časti na sociálnych 
sieťach. 
Spomenul tiež mobilnú aplikáciu, ktorej počet užívateľov stúpa. 
 
Záver: Komisia mediálna neprijala k  danému bodu žiadne uznesenie. 
 
 Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným, najbližšie rokovanie plánuje 
komisia koncom augusta. 
 
V Bratislave, dňa   25.6. 2020 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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