
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 26.10. 2020  
Na základe rozhodnutia predsedu komisie rokovala komisia pre pandemickú situáciu 
a vzhľadom na opatrenia vlády o vopred zaslaných materiáloch mailovou komunikáciou. 
 
Prítomní členovia komisie:  Petra Ázacis, Anka Hnátová, Danka Šoporová, Jozef Petrovský, 
Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, Maroš Repík, Juraj Štekláč, Mária Belicová, Miro Markovič 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 
Zaslanie materiálov a výzva ku komisii s rokovaním a hlasovaním per rollam  cestou emailov 
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba – príspevky od posledného zasadnutia komisie 
3. Rôzne 
 
 
K bodu 1 
Členovia komisie diskutovali k pripravovanému číslu Dúbravských novín. Väčšina sa zhodla na 
pestrosti novín, kladne hodnotila „kopec“ redakčnej práce šéfredaktorky. Najdiskutovanejšou 
časťou pripravovaných novín bola anketa s poslancami miestneho zastupiteľstva.  
Kým niektorí členovia ju hodnotili kladne, iní pochybovali o vhodnosti jej zverejnenia.  
„Veľmi sa mi páči anketa, že sme dali slovo aj opozičníkom, iste to vysoko ocení aj Marcel 
Burkert a Libor Gula,“ komentoval Ľubo Navrátil. 
„Z pohľadu čitateľa dobrá vec, dokonca výborná, ale čo  sme chceli s anketou povedať? 
Pomôcť alebo ublížiť? Nepomohli sme nikomu, skôr podľa mňa ublížili,“ vyjadril sa Jozef 
Petrovský. „Za svojho dlhoročného novinárskeho života som robil veľa ankiet a nie každá 
dopadla, ako som si predstavoval. Myslíme si, že po novembri, keď si ľudia prečítajú anketu, 
že nik sa neozve? Bol by som rád, ale tomu neverím. Ja nestraším, ale len napovedám.“ 
Maroš Repík vyjadril súhlas s pánom Petrovským. „Nerozumiem ankete, či ide o politickú 
objednávku. Rešpektujem však, že máme rozdielne názory na výber kontrolóra. Komu tým 
článkom, čo povieme?“ 
Miro Markovič a ani Petra Ázacis hodnotili anketu kladne. „Anketa je super nápad a aspoň 
nemôže nikto tvrdiť, že nedostal priestor,“ dodala Petra Ázacis. 
Predseda komisie Juraj Štekláč vysvetlil, že anketa a jej zámer na spracovanie je v Dúbravských 
novinách po každých voľbách a mimoriadnych udalostiach. 
„V tejto súvislosti som musel opätovne obhajovať budovanie charakteru  a povahy DN, s čím 
sa asi budeme opakovane stretávať. Je zrejmé,  že tí politici, čo chcú zverejňovať články v DN, 
ich chcú zverejňovať preto, že ľudia DN čítajú, a neuvedomujú si, že ľudia ich čítajú  preto, lebo 
sú také aké sú, a že teda verejné zdroje sú vynakladané dobre a správne. Títo politici si 
neuvedomujú, že ak by DN zmenili na svoju potrebu, tak by ich už možno ľudia nečítali.“ 
Okrem ankety členovia komisie debatovali o perexoch. „Myslím si, že noviny výborne 
odzrkadľujú dve hlavné aktuálne témy. A to sú pandémia a doprava,“ komentoval Miky 
Sliacky. „Zaujímavé, dobré čítanie v neľahkých podmienkach, za ktorým je kopec Luciinej 
roboty. Jedinú pripomienku mám ku konštruovaniu niektorých článkov. Majú veľmi dobrý 
obsah, ale zlý perex, čo je na škodu. Perex musí, ak má pritiahnuť čitateľa k čítaniu, obsahovať 
základnú myšlienku alebo najzaujímavejšiu informáciu z článku. To je jeho funkcia, hneď za 
titulkom.“ 



Miky Sliacky tak upozornil napríklad na perex v téme čísla na 2 strane a v hlavnom článku na 5 
strane. 
Maroš Repík ocenil tému venovanú kultúre, hudbe v tomto pandemickom čase – rozhovor 
s predstaviteľmi skupiny Gladiátor, Anka Hnátová zas privítala článok zo Slobody zvierat. 
 
Uznesenie: Mediálna komisia berie novembrové číslo r.2020 Dúbravských novín na vedomie s 
pripomienkami. 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Členovia komisia diskutovali o videotvorbe a príspevkoch v DT za október. Šéfredaktorka DN 
predložila prehľad príspevkov online a aj v Dúbravskej televízii. Najsledovanejšími príspevkami 
sú videá na tému doprava. Počas októbra to bola v prvom rade zmena dopravy na križovatke 
Pri kríži – Saratovská – Dúbravčícka, nové parkoviská a priesaky v podchode Záluhy. 
Maroš Repík upozornil na detaily jednotlivých príspevok, napríklad minerálky pod stolom 
počas debaty s andragogičkou. Ocenil videoporovnávania, takzvané pred a po, pri zmenách, 
projektoch, akciách v Dúbravke. 
 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za október  2020, berie ich na vedomie. Kladne hodnotí zmeny v 
kvalite aj počte príspevkov. 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Do bodu rôzne sa nikto neprihlásil. 
 
Na záver poďakoval predseda členom komisie. 
 
 
V Bratislave, dňa   26.10. 2020 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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