
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 22.2. 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 
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba – novembrové príspevky 
3. Príspevok poslanca Marcela Burkerta do Dúbravských novín 
4. 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.  
„Výborná strana 2 a 3 o plánoch župy a hlavného mesta. Chválim aj rozhovory po okrajoch,“ 
komentoval Miki Sliacky. Upozornil na úradnícke slová v článku i policajný slovník v texte 
o prepadnutiach seniorov. Kladne hodnotil pripomenutie veľkonočných zvykov, pletenie 
korbáčov aj článoček o snehuliakoch. 
Diskusia medzi členmi komisia vznikla ohľadom informácie o verejnom prerokovaní 
urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami. 
„Problematika si zaslúži podľa mňa viac priestoru, nielen pol strany takmer na konci novín,“ 
pripomienkoval Miro Markovič.  
Komisia sa nakoniec zhodla na tom, že materiál by mal byť uverejnený na prednejších stranách 
novín. Mal by tiež jasne komunikovať, že sa chystá online prerokovanie a na čo má urbanistická 
štúdia slúžiť. Odporučila tiež, aby sa téme venovali dúbravské média podrobnejšie. 
Komisia odporučila aj výmenu fotografie k nekrológu o Jankovi Ružovičovi. 
Ľubo Navrátil upozornil na niekoľké drobné jazykové chyby v novinách. Jozef Petrovský na 
potrebnú úpravu titulku na strane športu. 
„Noviny sa fajn čítajú. Pačí sa mi príspevok o Patrónke, o plánoch na tom mieste, článok 
o sochách aj rozhovor so psychológom, komunitnej kaviarni aj smutný príbeh o okradnutom 
starčekovi a tiež vítam text o záchrane zvierat v dočasnej adopcii,“ dodala Anka Hnátová. 
 
Záver: Mediálna komisia berie marcové číslo ročník 2021 Dúbravských novín na vedomie s 
pripomienkami. 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s Dúbravskou televíziou a videopríspevkami.  
„Z videopríspevkov ma zaujali snehuliaci a pumptrack,“ hodnotil Miky Sliacky. „Sledovanosť je 
príznačná, k samotným príspevkom DT nemám námietky. K niektorým kratším by sa hodil aj 



komentár, možno aspoň titulkový, napríklad odkiaľ sa objavili na hokejbalovom ihrisku 
bránky? Koľko soli sa minulo na chodníky?“ 
„Už minule som spomínal, že sa mi páčia tie príspevky "bez komentára", no nie vždy by som 
išiel touto cestou. V niektorých prípadoch by sa naozaj hodil komentár 1 - 2 vety, prípadne 
titulky, napríklad tie hokejové bránky, tam sa dalo niečo povedať, prípadne aj o tom, aby sa 
tam nehralo s klasickým pukom, lebo to nie je hokejové, ale hokejbalové ihrisko,“ pridal sa 
Miro Markovič. „Alebo Bezpečnosť na internete - tam je kopec titulkov, ktoré som ani nestíhal 
čítať, toto by som urobil skôr formou reportáže a v rozhovore s odborníkom na IT bezpečnosť 
sa dalo krásne vypichnúť hlavné problémy, prípadne tam mohla byť anketa s deťmi a 
rodičmi...“ 
Miro Markovič dodal, že pomoc podnikateľom je fajn, no stále o nej mnohí podnikatelia 
nevedia. 
Komisia sa zhodla na tom, že dúbravské média by sa mali venovať téme sčítania a rovnako 
odporúča Dúbravskej televízii vytvoriť rozlúčkový medailón Jankovi Ružovičovi. 
Maroš Repík prišiel s návrhom zapojenia Dúbravskej televízie do prípravy nízkonákladových 
online podujatí v spolupráci s Domom kultúry Dúbravka. „Keďže situácia je taká, že podujatia 
nemožno organizovať, musia sa preniesť do online priestoru.“ 
Komisia hovorila napríklad o prednáškach pre seniorov, debatách. Predseda komisie Juraj 
Štekláč predložil návrh Dúbravskej televízie - na zastupiteľstve pravidelne informovať 
o sledovanosti a príspevkoch DT. 
 
Záver: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového referátu 
na sociálnej sieti za február 2021, berie ich na vedomie. Súhlasila tiež s predložením správy 
o príspevkoch a sledovanosti DT na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Šéfredaktorka predložila členom komisie príspevok Marcela Burkerta k téme prístupu a 
dopravy na vyhliadkovú vežu na Devínskej Kobyle. 
„Príspevok pána poslanca Burkerta je nekonečný, plný nepodstatných podrobností, a preto 
,žiaľ, takmer nečitateľný. Beztak som z neho neporozumel, či podľa jeho návrhu budú môcť 
autá k rampe chodiť, alebo nie,“ hodnotil Miky Sliacky. Odporúča sa téme venovať 
spravodajsky. 
„Marcel Burkert nenapísal článok, ale nejakú zápisnicu z krokov poslancov a úradu, kde 
bežnému čitateľovi ani nebude jasné, prečo informuje niekto o byrokratických peripetiách, a 
aj to len zo svojho uhla pohľadu,“ dodal Ľubo Navrátil. Odporúča špeciálnu rubriku – v štýle vy 
sa pýtate? My odpovedáme. Na problém počet áut na Plachého ulici, odpovie vedúci 
príslušného oddelenia. 
Miro Markovič označil príspevok poslanca za zápis zo stretnutia či porady. Príspevok poslanca 
Burkerta nespĺňa podľa poslanca a predsedu komisie Juraja Štekláča kvality novinárskeho 
článku. „Snaží sa to prekryť konfrontačnosťou témy a navodiť tak čitateľnosť.“ Predseda 
komisie upozornil tiež na povrchnosť faktov a spracovania v článku. „Môžeme už len 
špekulovať, či je to povrchnosť cielená za účelom ponechania možnej konfrontácie, alebo to 
len jednoducho tak je. Osadenie značiek je len vrcholom ľadovca problému.“ 



Mária Belicová pripomenula, že poslanec Burkert je členom Komisie územného rozvoja, ktorá 
sa témou dopravy a prístupovej cesty k vyhliadke zaoberala. Priblížila tiež stretnutie so 
starostom Devínskej Novej Vsi a dohodu spolupráce pri komunikácii a označenie peších 
prístupov k vyhliadke z Devínskej Novej Vsi. 
 
Záver: Komisia rokovala o príspevku poslanca Marcela Burkerta, členovia sa zhodli na tom, že 
materiál nie je článkom, ktorý je vhodný na publikovanie v novinách, ale ide skôr o záznam, 
zápis s absenciou faktov. Komisia neodporúča šéfredaktorke publikovanie materiálu 
v Dúbravských novinách. 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
V Bratislave dňa 24.2. 2021 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová                   MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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