
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 25.5. 2021 
Pre pandemickú situáciu rokovala komisia prostredníctvom aplikácie Teams 
 
Prítomní členovia komisie:  Petra Ázacis, Mária Belicová, Anka Hnátová, Danka Šoporová, 
Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, Maroš Repík, Juraj Štekláč, Miro Markovič 
Neprítomní členovia komisie: 0 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 
1.   Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2.   DT a videotvorba – príspevky a štatistika za máj 
3.   Rôzne 
 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie komisie. Komisia program preukázateľne 
schválila. 
 
K bodu 1 
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Odzneli kladné 
hodnotenia, drobné pripomienky a aj upozornenia na preklepy a potrebnú jazykovú 
korektúru. Zhodli sa na tom, že Dúbravské noviny majú štandardne dobrú úroveň. 
Maroš Repík ocenil karikatúru Mikuláša Sliackeho na titulke, navrhol vymeniť fotografiu jedla 
v avízach za fotografiu šéfkuchára Vojta Artza. Otvoril tiež tému Klokanovín, prílohy, ktorá je 
súčasťou Dúbravských novín, navrhol ju odčleniť. 
Šéfredaktorka priblížila vývoj „prílohy“, ktorá nakoniec nebude „novinami“, ale len stránkou 
s programom a s aktualitami centra – podobne ako dostávajú priestor v Dúbravských novinách 
iné voľnočasové zariadenia v mestskej časti - Centrum rodiny či Rodinné centrum Macko. 
„K športu len toľko, že skúsme sa pozrieť aj po iných športoch ako je hokej a volejbal, ale 
rešpektujem, že sa doteraz nič nedialo,“ dodal Maroš Repík. 
Ľubo Navrátil upozornil na niekoľko gramatických chýb a nepresností. 
Mikuláš Sliacky ocenil tému čísla. „Je veľmi dobré, že máme rozhovor s Eduardom Hegerom. 
Aj keď on je majster republiky v politickej disciplíne hovoriť a nič nepovedať. Potvrdil to aj v 
tomto interview. Ale chválim.“ Ocenil tiež recepty. 
Tému čísla vyzdvihla aj Anka Hnátová a aj rozhovor o dúbravských včielkach. 
„Som rada, že sa venujú noviny aj vypaľovaniu trávy, je to chronická téma, ale stále sa ľudia 
nevedia poučiť. Čitatelia určite ocenia prehľad detských táborov. Fajn je aj promo nových 
doktoriek, keďže je to na občianskom facebooku častá téma a otázka obyvateľov.“ 
Spracovanie táborov ako servisnú užitočnú tému pre Dúbravčanov ocenila tiež Petra Ázacis. 
„Noviny sú opäť mimoriadne rôznorodé, z každého rožku trošku, čo ja môžem. Oceňujem 
rozhovor s mojou obľúbenou speváčkou. Andrea Zimányiová je - ako všetka kvalita na 
Slovensku - veľmi dobre ukrytá pred verejnosťou pod nánosmi všelijakých rýchlokvasov.“ 
Členovia komisie hovorili tiež o tom, že by bolo dobré pokračovať v novinách aj v témach, 
ktoré sa týkajú psičkárov a zvierat na sídlisku. Navrhli spracovať tému v súvislosti s výcvikom 
psov. 
 
Uznesenie: Mediálna komisia berie júnové 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. Miro Markovič ocenil spracovaný prehľad. „Je to 
prehľadnejšie a oceňujem aj interakcie na FB a Instagrame. Myslím, že sme zachytili všetko, 
čo sa dalo“ 
Upozornil na vhodnosť dopravných tém, ktoré majú medzi obyvateľmi vysokú sledovanosť. 
„Doprava núka vďačné príspevky. Páčia sa mi aj "upútavky" na hľadanie dúbravských talentov. 
Trošku treba dávať pozor na zvuk.“ 
Nasledovanejším príspevkom na sociálnej sieti boli rampy na parkovisku pri Lidli. 
Na zvukové spracovanie upozornil aj Maroš Repík, ocenil zlepšenie v tejto oblasti. Hovoril aj 
o propagácii Dúbravskej televízie v Dúbravských novinách a na sociálnych sieťach. 
Petra Ázacis pripomenula vhodné previazanie tém so sociálnymi sieťami. „Je dobré sledovať, 
čo ľudia riešia na občianskom facebooku.“ 
Predseda komisie Juraj Štekláč otvoril aj tému kanála youtube Dúbravskej televízie. Členovia 
hovorili o jeho možnostiach a obmedzeniach. Navrhli, aby tlačový referát preskúmal 
obmedzenia youtubu  v súvislosti so sledovanosťou a prezdielaním youtube príspevkov DT na 
fcb. 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za máj 2021, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
V bode rôzne otvoril predseda komisie Juraj Štekláč  tému vhodnosti názvu tlačového referátu 
na miestnom úrade. Členovia diskutovali, čo referát robí, či ide o referát a či by ho nebolo 
lepšie nazvať mediálnym referátom, respektíve oddelením. Diskusiu neuzavreli a ani k nej 
neprijali žiadne uznesenie. 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 28.5. 2021 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


