Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.8. 2021
Prítomní členovia komisie: Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, Maroš Repík, Juraj
Štekláč, Miro Markovič, Anka Hnátová (online), Petra Ázacis (online)
Neprítomní členovia komisie: Mária Belicová, Danka Šoporová - ospravedlnené
Tajomník: Lucia Marcinátová
Návrh programu
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad
2. DT a videotvorba – príspevky a štatistika za júl, august
3. Rôzne
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie komisie. Komisia schválila program
rokovania.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 1
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Odzneli kladné
hodnotenia, drobné pripomienky a aj upozornenia na preklepy, potrebnú jazykovú korektúru
a úpravy „niektorých“ úradníckych formulácií.
„Dobré je, že máme spomienku na hody a program, dobre sa číta aj história dožinkov,“
hodnotil Miky Sliacky. „Zaujal ma rozsahom neveľký, ale o to zaujímavejší článok o zbere
starých okuliarov. Veľmi užitočný je prehľad krúžkov, kam môžu ľudia prihlásiť decká od
jesene.“
Upozornil tiež na časté používanie slova – prebieha. „Je to strašidelná jazyková úradníčina.“
„Vítam správy o rekonštrukciách, i keď v tejto fáze je to otravné, ale bude to fajn... páči sa mi
pasáž o pumptracku a ihrisku na Hanulovej s lezeckou stenou,“ hodnotila Anka Hnátová.
„Fandím dúbravskému medu, potešil ma pre to článok.“
Maroš Repík prispel drobnými pripomienkami, navrhol doplniť headlinera Dúbravských hodov
do článku.
Ľubo Navrátil otvoril tému „prílohy“ CVČ Klokan. Debatoval o tom, či a prečo by malo alebo
nemalo mať centrum voľného času vlastnú „prílohu“ a či by mala byť bezplatná. Komisia sa
zhodla na tom, že ďalší vývoj „prílohy“ bude záležať na témach a naplnení obsahu strany
Centrom voľného času Klokan.
Redaktorka Petra Ázacis ocenila rôznorodosť tém a informačnú pestrosť novín.
Komisia sa zhodla na to, že Dúbravské noviny majú štandardne dobrú úroveň a poskytujú
obyvateľom veľa informácií.
Uznesenie: Mediálna komisia berie septembrové číslo Dúbravských novín na vedomie s
pripomienkami.

Hlasovanie:
Za: 8
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, cítiť skvalitňovanie.
Miro Markovič ocenil spracovaný prehľad a početnosť príspevkov počas leta. Upozornil na
dĺžku niektorých príspevkov – turnaj v petangu až 4 minúty.
„Chcem sa poďakovať za projekt Dúbravka hľadá talenty, ani som netušil koľko hudobníkov
máme v Dúbravke. Viem si predstaviť, koľko je za tým roboty, času a energie, takže všetky
klobúky dole pred všetkými zainteresovanými.“
Akciu a súťaž Dúbravka hľadá talent kladne hodnotil aj Miky Sliacky. „Myslím si, že je to
záslužná robota organizátorov aj všetkých, čo sa na tom podieľali. Veľké pozitívum kultúrneho
života Dúbravky.“
V súvislosti s Dúbravka hľadá talent komisia diskutovala aj o priebehu „súťaženia – hlasovania“
na sociálnej sieti, kde sa pri dvoch účinkujúcich objavili hlasujúce fejkové profily.
Komisia sa zhodla na tom, že tieto hlasy od fejkových profilov by mali byť z hlasovania na záver
odpočítané.
Maroš Repík upozornil na kvalitu zvuku v niektorých príspevkoch a aj strih. Členovia komisie
hovorili aj o spracovaní „kontrolných dní“ – obchádzka prebiehajúcich rekonštrukcií
v Dúbravke. Navrhli spracovanie v duchu „menej je viac“, napríklad pri zobrazovaní
predstaviteľov vedenia samospráv, a tiež potrebe „akcie“ – prác robotníkov počas kontroly
stavieb či vhodnosť doplnenie a predstavenia vizualizácii projektov.
Komisia sa zaoberala aj o sledovanosťou príspevku na sociálnych sieťach.
„Oči mi vybilo číslo 90.000 pri návrate hasičov a keď som si to teraz pozrel, tak mi na FB ukazuje
315 tisíc zhliadnutí!“ dodal Miro Markovič. Príchod hasičov z Grécka na základňu zlomil rekord
sledovanosti dúbravského fcb.
Predseda komisie Juraj Štekláč otvoril tému budúcnosti Dúbravskej televízie v súvislosti
s financovaním a s prípravou rozpočtu na rok 2022.
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového
referátu na sociálnej sieti za prázdninové obdobie júl a august 2021, berie ich na vedomie.
Členovia komisie tiež hovorili o podfinancovaní DT, možnostiach transformácie DT na
internetovú TV a jednotlivých možných ekonomických modeloch DT. Komisia sa uzniesla, že
sa k tejto téme ešte vráti.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

K bodu 3
V bode debatovali členovia komisie o možných témach pre dúbravské média.
Miky Sliacky navrhol ako inšpiráciu spracovať do budúcnosti tému zdravotných stredísk
v Dúbravke. Upozornil na bariéry a tým pre imobilných či chorých nedostupnosť lekárov na
poschodí v Zdravotnom stredisku Saratov.
Komisia v bode rôzne neprijala žiadne uznesenie.
Záver:
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie.
V Bratislave dňa 26.8. 2021
Zapísala:
Mgr. Lucia Marcinátová
tajomníčka komisie

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

