
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 27.9. 2021 
 
Prítomní členovia komisie: Petra Ázacis, Anka Hnátová, Jozef Petrovský, Ľubo Navrátil, Maroš 
Repík, Juraj Štekláč, Miro Markovič 
Ospravedlnení členovia komisie: Mária Belicová, Danka Šoporová, Mikuláš Sliacky 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
 
Návrh programu 
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba –  príspevky 
3. Rôzne – príspevok do DN 
 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie.  
 
K bodu 1 
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Odzneli pripomienky, 
upozornenia na nepresnosti, chyby a aj pochvalné slová. 
Ľubo Navrátil upozornil na chýbajúce mená autorov snímok pri fotografiách. Navrhol tiež 
doplniť víťazov pri podujatí NAJ pes, šéfredaktorka si pripomienky osvojila. Otvoril tiež tému 
zvykov, histórie, ktorá by sa mala viac venovať dúbravským obyčajom.“ 
„Noviny sú opäť veľmi pestré, páči sa mi športová časť, ktorá sa venuje práve oceneným a aj 
zaujímavý rozhovor s bývalým šéftrénerom HOBA Ivanom Fenešom,“ hodnotila Petra Azacis. 
„Super spracovaná téma Dúbravka hľadá talent, pekné medailóny o víťazoch, to je presne ono, 
že ľudia sa tam nájdu a noviny sú k nim bližšie.“ 
Moderátorka tiež navrhla v budúcnosti napríklad anketu s ľuďmi na Dúbravských hodoch. 
„Možno tam vyskočí zaujímavý nápad, názor.“ 
Jozef Petrovský pripomienkoval výber fotografií pri téme čísla, konkrétne fotografiu 
športovkyne roka. Pýtal sa tiež, čo má spoločné Ivan Feneš s Dúbravkou a prečo sa o ňom píše. 
Šéfredaktorka vysvetlila spojitosť Ivana Feneša s HOBOU a aktuálnosť témy. 
 
Uznesenie: Mediálna komisia berie septembrové číslo Dúbravských novín na vedomie s 
pripomienkami. 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s Dúbravskou televíziou a videopríspevkami. Hovorili 
o tom, že pri niektorých videopríspevkoch chýbal „hlas“, respondent.  
„Napríklad pri pumptracku, čo je teraz hit medzi mladými, alebo Spomienke na Deža,“ 
pripomienkovala Anka Hnátová.  
„Náš park pri Horanskej studni získal 3. miesto v súťaži malých parkov. Super, blahoželám! 
Ale prečo sme z toho neurobili reportáž? Zavesili sme zas len pár obrázkov, ale ani slovo o 



súťaži, o ocenení,“ hodnotil Miro Markovič. „Spomienka na Deža je podujatím hodným 
kvalitnej reportáže. Na jednej strane zorganizujeme takúto veľkolepú vec, na druhej strane z 
toho nevieme urobiť reportáž.“ 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za september 2021, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Šéfredaktorka predložila členom komisie príspevok- reakciu obyvateľa, ktorý prišiel ako 
reakcia na platenú inzerciu Bratislavského samosprávneho kraja. 
Komisia navrhla šéfredaktorke všeobecný postup pri hodnotení etického rozmeru inzerátov 
a  postup u sporných inzerátov. Rovnako navrhla odpoveď ohľadom príspevku, ktorý prišiel do 
redakcie ako reakcia na inzerát Bratislavského samosprávneho kraja. Reakciu neodporúča 
v Dúbravských novinách zverejňovať. 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 28.9. 2021 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


