
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 25.10. 2021 
 
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Jozef Petrovský, Ľubo Navrátil, Maroš Repík, Juraj 
Štekláč 
Online: Miro Markovič, Anka Hnátová, Danka Šoporová, Petra Ázacis 
Ospravedlnení členovia komisie: Mária Belicová 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
Hostia: Robert Lattacher, Peter Húska 
 
 
Návrh programu 

0. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba –  príspevky 
3. Rôzne 

 
K bodu 0 
Predseda komisie Juraj Štekláč otvoril zasadnutie a vyzval prítomných členov na prípadné 
doplnenie programu. Členovia komisie nemali návrhy na doplnenie. Komisia program schválila 
v predloženej podobe. Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie.  
 
K bodu 1 
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Odzneli pripomienky, 
upozornenia na nepresnosti aj kladné hodnotenia. 
„Noviny sú pestré,“ hodnotil Mikuláš Sliacky. „Mám pripomienku k článku o zlatom 
paralympionikovi by som navrhol rámček so stručným vysvetlením podstaty a hlavných 
pravidiel športu boccia.“ Šéfredaktorka uznala a zapracovala túto pripomienku. 
Anka Hnátová kladne hodnotila tému čísla a spracovanie informácií pre seniorov, ocenila 
informáciu o zbierke starých okuliarov aj zamyslenie a apel obyvateľa na jazdenie po 
trávniku. 
Miro Markovič navrhol venovať sa spravodajsky téme stavu objektu Domu služieb 
a problematike vlastníctva budovy či chátrajúcej ubytovni ministerstva vnútra. 
Jozef Petrovský požiadal o zaradenie malého textu o turistickej vychádzke seniorov. 
 
Uznesenie: Mediálna komisia berie októbrové číslo Dúbravských novín na vedomie s 
pripomienkami. 
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s Dúbravskou televíziou a videopríspevkami.  
 
Ocenili mediálny zásah a podobu takzvaných porovnávačiek – ukážok PRED a PO – napríklad 
pri premenách ihrísk, prác vo verejnom priestore. 



Maroš Repík sa pýtal na možné dotáčanie nahrávania víťaz Dúbravka hľadá talent – report 
z nahrávania v štúdiu. Hosť Robert Lattacher súhlasil.  
Členovia diskutovali o možnej podpore športu a klubov v Dúbravskej televízii. 
Juraj Štekláč hovoril o videotvorbe tlačového referátu, ktorá by mala byť spravodajská 
a tvorba Dúbravskej televízie by sa mohla venovať skôr podujatiam, reportážam a kultúre. 
V súvislosti s tým navrhol uvážiť programovú koncepciu DT, aj na základe ktorej by sa následne 
mohli rozpočtovať financie do DT, ako aj potom do videotvorby tlačového referátu. 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za október 2021, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Členovia komisia debatovali o možných témach pre Dúbravské noviny do budúcnosti. Medzi 
návrhmi na témy sa objavil Dúbravský cintorín, výstavba a zákonné postupy.  
 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 25.10. 2021 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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