
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 23.6. 2021 
 
Prítomní členovia komisie:  Mária Belicová, Anka Hnátová, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, 
Ľubo Navrátil, Maroš Repík, Juraj Štekláč, Miro Markovič, Petra Ázacis, Danka Šoporová 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 
1.   Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2.   DT a videotvorba – príspevky a štatistika za jún 
3.   Rôzne 
 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie komisie. Komisia program preukázateľne 
schválila. 
 
K bodu 1 
Na úvod navrhol Jozef Petrovský vrátiť sa debatou k predchádzajúcemu číslu Dúbravských 
novín. Hovoril o možných ďalších politikoch z Dúbravky, téme, ktorej sa venovalo júnové číslo. 
Členovia komisie potom rozdebatovali pripravované júlovo-augustové číslo novín. 
„ K novinám nemám takmer nič, sú ako vždy príjemným čítaním,“ hovorí člen komisie Miro 
Markovič. „Téma o psíkoch a majiteľoch je super a myslím, že je dobre podchytená.“ 
Tému „psičkárov“ kladne hodnotili viacerí členovia komisie. 
„Na sociálnej sieti je to hlavná téma,“ komentoval Ľubo Navrátil. „Úryvky z témy by som 
používal aj v odpovediach na fb, aby sa vyvážili tie zmätenosti. Oceňujem aj rozhovor s Ferom 
Ivanom, lebo to je zase podané z iného uhla. Výbore zmapované.“ Upozornil na nespisovné 
slovo venčisko, navrhol ho nahradiť spojením výbeh pre psy. 

Témy venované zvieratám a životnému prostrediu ocenila aj Anka Hnátová. „Som rada, že sa 
píše v novinách o napájadlách pre vtáctvo a tiež ako prikrmovať a o sypaní chleba. Vítam, že 
chce mestská časť premeniť škaredú betónovú plochu za viac zelene a vodopriepustné 
materiály. Super sú aj tipy na  výlety a prázdniny.“ Tie ocenila aj Petra Azacis. 
Rozbor témy prikrmovania vtáctva kladne hodnotil aj novinár Miky Sliacky. „Ide o neúnosné 
kŕmenie vtáctva na sídlisku odpadkami. Mimochodom, je to vlastne kŕmenie potkanov. 
Zaujal ma nenápadný nadtitul DOBRE VEDIEŤ. Myslím, že by sa mohol vyskytovať ako nadtitul 
alebo malá stála hlavička aj pravidelne, pri užitočných informáciách, ktorých je v novinách vždy 
dostatok.“ 
Navrhol zmeniť fotografie, ktoré keď sú na jeden stĺpec, majú veľkosť 
zápalkovej škatuľky a majú význam len vtedy, ak ide o detail. Šéfredaktorka DN si návrh 
osvojila. 
Jozef Petrovský dodal na športové strany článok o ocenených nominovaných na Osobnosť 
roka 2020 v oblasti športu z Dúbravky. Šéfredaktorka novín pripomenula, že ocenení by sa o 
cene nemali dozvedieť z novín a tiež, že nie je vhodné informovať o podujatí vopred, keďže 
situácia spoločenských akcií je neistá. Dodala, že galavečer je okrem športu aj galavečerom 
kultúry. Nasledovali vyjadrenia členov mediálnej komisie.  
Ani jeden zo zúčastnených nepodporil prístup písať o septembrovom oceňovaní vopred. Jozef 
Petrovský tak svoj článok stiahol. Navrhol tiež, aby v článku o atletickej lige boli doplnené 
výsledky. Šéfredaktorka si návrh doplnenia výsledkov osvojila. 



Uznesenie: Mediálna komisia berie letné  číslo 2021 Dúbravských novín na vedomie s 
pripomienkami.  Článok o ocenených Dubravčanoch - Galavečer kultúry a športu sa zaradí do 
Dúbravských novín až po ocenení osobností (po 9. septembri). 
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 1 
 
K bodu 2 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s Dúbravskou televíziou a videopríspevkami. Zhodli sa 
na tom, že videotvorba je na dobrej úrovni. Tlačový referát pripravil prehľad videotvorby a aj 
štatistík na sociálnych sieťach. 
Miro Markovič upozornil na to, že medzi sledovanosťou a témami dominuje doprava. 
„A dominovať bude, lebo to bude už len horšie. Dávam do pľacu nápad, či návrh, či neurobiť 
na FB nejaký dopravný seriál, dopravné okienko na pravidelnej báze s praktickými ukážkami 
jednotlivých kritických bodov,  čo je v Dúbravke vlastne každá križovatka.“ 
Člen komisie tiež navrhol vysvetliť v rámci videoreportáži aj témy ako kosenie či výrub 
invazívnych drevín, ktoré sú častou témou otázok na sociálnych sieťach. „Nekosíme - zle je. 
Pokosíme - zas je zle. Jeden je za nekosenie, aby mali chrobáčiky kde žiť, druhý si nevie vo 
vysokej tráve dieťa nájsť. Každému nikdy nevyhovieme. Ale možno len vysvetliť, prečo kosíme 
tak, ako kosíme.“ 
„Televíziu čaká Dúbravský talent, kde bude kopec roboty a hlavne to treba spraviť dobre,“ 
dodal Maroš Repík. 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za jún 2021, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
V bode rôzne otvoril Jozef Petrovský tému fungovania DT v súčasnosti. Debata sa otvorila aj 
júnovom miestnom zastupiteľstve. Šefredaktorka DN hovorila o tom, aké úlohy počas 
pandémie a obmedzení plnili DT a tlačový referát - omše a bohoslužby online, informácie 
seniorom o aktuálnych obmedzeniach a informáciách aj o sčítaní obyvateľstva , prednášky 
a aktivity online. 
Komisia hovorila o tom, že by bolo vhodné, pripraviť materiál o funkcii DT a tlačového referátu 
počas pandémie a mimoriadnych udalostí na rokovanie dúbravských poslancov. Neprijala 
k debate žiadne uznesenie. 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 23.6. 2021 



 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


