Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 26.4. 2021
Pre pandemickú situáciu rokovala komisia prostredníctvom aplikácie Teams
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. Informácia – projekt hudobné talenty Dúbravky, medailóny osobností
4. Informácia – možná spolupráca a vydávanie novín pre CVČ Klokan
5. 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, že už z nich začína byť cítiť život a postupné
uvoľňovanie v súvislosti s pandemickou situáciou.
„Zdá sa mi, že noviny začínajú byť obsahovo aj tematicky bohatšie,“ hodnotil Ľubo Navrátil.
Pripomienkoval fotografie, na ktorých chýba človek. „Bez toho pôsobia fotky ľudoprázdne a
odcudzene, pre fotografa je to len pár minút čakania, je to robím bežne, dokonca vopred viem,
kde by som ich chcel kompozične dostať. Inak si myslím, že noviny sú skvelé.“
Petra Ázacis kladne hodnotila tému čísla venovanú škôlkam a novinkám v školstve. „Je to
téma, okolo ktorej je vždy rozruch, v Dúbravke rastie počet mladých rodín s deťmi, každý chce
tú škôlku, ktorú si vybral, tiež je tam dobre vysvetlené, prečo musí dieťa ako 5-ročne povinne
absolvovať posledný ročník škôlky.“
Ocenila článok, ktorého téma rezonovala na sociálnych sieťach – urbanistická štúdia Pod
záhradami a aj opis významných dúbravských budov, či miest, dátum ich vzniku a opis. „Veľmi
pekné rozhovory s Matejom Zámečníkom a Antonom Tkáčom, celkovo sa mi veľmi páči šport
ako je vyskladaný.“
Tému čísla podobne ocenil aj Maroš Repík. Vyzdvihol tiež históriu a jej spracovanie.
K pripravovanému číslu sa kladne vyjadril aj novinár Mikuláš Sliacky. „Vidno, že máme za sebou
,,pandemickú" mediálnu krízu. V novinách je kopec užitočných servisných informácií aj
zaujímavého čítania.“
Anka Hnátová hovorila tiež o pestrosti tém a užitočnosti informácií – napríklad o materských
školách, elektronických zápisoch.
„Páči sa mi podval s absolvujúcimi známymi Dúbravčanmi. Asi najviac ma oslovila ekologická
časť, od detského spisovateľa a ekoaktivistu až po rozhovor z ekoobchodu.“
Miro Markovič hodnotil pripravované číslo kladne. Otvoril debaty o článku v súvislosti so
psami. „Mám pocit, že ich počet na sídlisku fakt stúpa, čo ani tak nie je problém, ten vidím
skôr v tých, čo psa vlastnia...“
„Skúsme dať nabudúce slovo aj cvičiteľom psov,“ navrhol Miky Sliacky. „Každý pes by mal mať
totiž za sebou základný výcvik poslušnosti, do ktorého patrí aj socializácia. Kto má peniaze na

chov psa, musí mať aj na to, aby s ním chodil na výcvik. To jest, aby sa pes vedel správať v
kontakte s inými psami, aj takými, čo sú mu nesympatickí.“
„Článok o psíkoch je fajn, ale otočí sa proti psíkom, pritom v takých prípadoch je vždy
na vine majiteľ. Vítam, že v článku veterinár vyzdvihuje potrebu kastrácii,“ dodala Anka
Hnátová.
Členovia sa zhodli na tom, že psičkarské a témy zvierat v Dúbravských novinách je vhodné
ďalej rozvíjať. Navrhli spracovať tému v súvislosti s výcvikom psov, reportáž z cvičiska, kde
a ako prebieha výcvik, pripadne terapie spojené so zvieratami.
Uznesenie: Mediálna komisia berie májové číslo 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 je na dobrej úrovni.
Maroš Repík upozornil, že niekedy je menej viac – v súvislosti s využitím efektov – kvetiniek,
ozdôb napríklad pri reportážach o hudobných prekvapeniach. Hovoril tiež o zlepšení zvuku
v príspevkoch.
Miro Markovič navrhol jednotné spracovanie prehľadu príspevkov DT a videotvorby na fcb
mestskej časti.
„Teším sa, že sme mali také množstvo rôznorodých príspevkov DT a aj celkom dobré čísla. Mne
sa asi najviac páčili Veľkonočné vajíčka na škole Pri kríži, zrejme aj vďaka deťom, ktoré tam čosi
porozprávali a boli veľmi milé.“
Mám len pár drobných kozmetických pripomienok, vo videopríspevku revitalizácia priestoru
na Hanulovej mi vadili tie zábery spoza plota, či cez škáru. Urobilo to na mňa dojem, akoby
sme nakrúcali niečo tajné.“
Navrhol tiež pri veľkom jarnom upratovaní pridať do podobných videí v budúcnosti mapku a
upozornil aj na drobné gramatické chyby - v dvoch reportážach.
„Ak niekde máme autentické ruchy, použime ich, nepodhrávajme ich hudbou, ľudí zaujíma
viac to čo sa na mieste deje a to aj zvukovo. Ak tam ruchy nie sú, hudba je samozrejme OK,“
dodal Miro Markovič. „A ak robíme rozhovory, nenechávajme "hovoriace hlavy" dlho v obraze,
stačí na chvíľu, kým ich predstavíme v titulku a ďalej môžeme rozhovor pokrývať ilustračnými
zábermi toho, o čom sa hovorí, ak sa to v danej situácii dá.“
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
Vedúci oddelenia kultúry Ľubo Navrátil priblížil projekt Dúbravskej televízie - Dúbravka hľadá
hudobné talenty. Komisia sa zhodla na tom, že treba doriešiť financovanie projektu,
diskutovala tiež o rozpočte a financovaní Dúbravskej televízie.
„V Dúbravských novinách už propagujeme aj talentovú súťaž, z čoho sa veľmi teším a som
úprimne zvedavý na záujem,“ dodal Miro Markovič.
„Má to obrovský potenciál, parádny nápad, treba to určite viac propagovať, aby sa o tom
dozvedelo čo najviac ľudí,“ hodnotila Petra Ázacis.
Uznesenie: Komisia sa zoznámila s projektom hudobné talenty Dúbravky a berie ho na
vedomie
Hlasovanie:
Za:10
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 4
Šéfredaktorka Dúbravských novín predstavila zámer CVČ Klokan vydávať vlastné noviny o dianí
a aktivitách CVČ ako občasník a možnej spolupráci s Dúbravskými novinami.
Uznesenie: Komisia sa zoznámila s možnosťou spolupráce DN a CVČ Klokan a berie ju na
vedomie
Hlasovanie:
Za:10
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 5
V bode rôzne nemali členovia komisie návrhy ani pripomienky.
Záver:
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie.
V Bratislave dňa 28.4. 2021
Zapísala:
Mgr. Lucia Marcinátová
tajomníčka komisie

Overil:
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
predseda komisie

