
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.11. 2021 
 
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Jozef Petrovský, Ľubo Navrátil, Juraj Štekláč, Miro 
Markovič 
Online pripojení členovia komisie: Danka Šoporová, Petra Ázacis, Anka Hnátová, Maroš Repík 
Ospravedlnení: Mária Belicová 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 
0. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania  
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad  
2. DT a videotvorba –  príspevky 
3. Návrh rozpočtu pre dúbravské média – informácia 
4. Príspevok Marcela Burkerta do Dúbravských novín 
5. Komunitný plán sociálnych služieb 
6. Rôzne  
 
K bodu 0 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie. Do programu  bol navrhnutý na doplnenie 
bod Komunitný plán sociálnych služieb. Program bol schválený v doplnenej podobe. 
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 1 
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Odzneli pripomienky, 
upozornenia na nepresnosti, chyby a aj pochvalné slová. 
Mikuláš Sliacky upozornil na priveľa fotografií starostu v jednom čísle novín. Šéfredaktorka si 
pripomienku osvojila. Jozef Petrovský pripomienkoval fotografie a titulok pri článku 
o bedmintone. Po diskusie prišlo k dohode a výmene fotografií. Ľubo Navrátil upozornil na 
chýbajúce mená autorov snímok pri fotografiách a drobné gramatické nedostatky. Maroš 
Repík navrhol zmenu v článku o podujatiach k 17. novembru. „Oceňujem aktuálnu informáciu 
o pani Múdrej. V ďalšom čísle by som jej venoval určite viac priestoru,“ dodal. 
Anka Hnátová ocenila článok o diviakoch a líške. „Je to obľúbená téma na fcb – každú chvíľu 
to tam niekto rieši a desí besnotou. Tiež som rada, že je tam aspoň malá zmienka o 
prikrmovaní vtáčikov v zime a čím. Páčil sa mi článok o šprinte psíkov s majiteľmi, výsadbe 
stromov a o pumptrackingovom ihrisku, zvyky od Lucie do Vianoc, ekosviecky sú tiež veľmi 
zaujímavé, aj mariánske pamiatky v Dúbravke sú fajn.“ 
Článok o zvieratách vyzdvihla aj Petra Ázacis. Dodala, že noviny sú pestré. „Oceňujem tému 
stavieb, aj rôznych tém z histórie a zvykov. Super, že sme nezabudli na pani Múdru, zaslúži si 
to, ona sa k Dúbravke vždy aj hlásila.“ 
 
Uznesenie: Mediálna komisia berie decembrové 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. 
Miro Markovič upozornil na skomolenie mena-autora výstavy v titulku reportáže. 
„Je fajn video Výsadba živého plota, no chýba mi tam záver - neukázali sme výsledok. Pri 
reportáži z Ohňovej šou je od cca 3:20 hluchota, asi na pol minúty je video bez zvuku.“ 
O zvuku hovoril aj Maroš Repík. „Je dosť veľký rozdiel pri kompresii príspevkov, čo sa týka 
zvuku. Je úplne zrejmé, že sa niečo točí na telefón a niečo na kameru. V postprodukcií je 
stále dosť veľký rozdiel v kvalite zvuku pri komentári.“ 
Poslanec ocenil reportáž Šprintuj ty a pes. 
Ľubo Navrátil upozornil na viaceré chyby a gramatiku v titulkoch príspevkov Dúbravskej 
televízie. 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za november 2021, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Členovia komisie diskutovali k predloženému návrhu rozpočtu pre mediálnu oblasť mestskej 
časti. Hovorili o potrebe špecifikovania jednotlivých položiek, sprehľadniť, čo zahŕňajú. 
 
Uznesenie: Komisia navrhuje prerokovať a schváliť navrhovaný rozpočet a navrhuje zvážiť do 
budúcna premenovať položku Dúbravské noviny  pre ujasnenie na Média a marketing. 
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 4 
Šéfredaktorka predložila členom komisie príspevok poslanca Marcela Burkerta. Členovia 
diskutovali o úrovni a spracovaní príspevku. 
„Už som čítal rozličné písomnosti od pána poslanca, ktoré núkal na uverejnenie do DN. Žiaľ, 
ani jeden článok nebol napísaný korektne, čo ma osobne dosť zarmucuje,“ hodnotil Mikuláš 
Sliacky. „Teda tak, aby ho bolo možné pokladať za seriózny a uvažovať nad jeho uverejnením. 
V tomto najnovšom texte sa tiež vyskytuje viacero nekorektností.“ 
 



Uznesenie: Komisia neodporúča príspevok Marcela Burkerta zverejniť a odporúča 
šéfredaktorke dodržiavať Etický kódex Dúbravských novín. 
 
K bodu 5 
Členovia komisie diskutovali o návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb. Predseda 
komisie vysvetlil, čo je to komunitný plán, prečo vzniká a s akým cieľom. 
 
Uznesenie: Komisia navrhla zastupiteľstvu Komunitný plán sociálnych služieb prerokovať 
a schváliť 
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 26.11. 2021 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


	Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.11. 2021
	Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Jozef Petrovský, Ľubo Navrátil, Juraj Štekláč, Miro Markovič
	Online pripojení členovia komisie: Danka Šoporová, Petra Ázacis, Anka Hnátová, Maroš Repík
	Ospravedlnení: Mária Belicová
	Tajomník: Lucia Marcinátová
	Návrh programu
	0. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 
	1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
	2. DT a videotvorba –  príspevky
	3. Návrh rozpočtu pre dúbravské média – informácia
	4. Príspevok Marcela Burkerta do Dúbravských novín
	5. Komunitný plán sociálnych služieb
	6. Rôzne 
	K bodu 0
	Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie. Do programu  bol navrhnutý na doplnenie bod Komunitný plán sociálnych služieb. Program bol schválený v doplnenej podobe.
	Hlasovanie:
	Za: 9
	Proti: 0
	Zdržalo sa: 0
	K bodu 1
	Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Odzneli pripomienky, upozornenia na nepresnosti, chyby a aj pochvalné slová.
	Mikuláš Sliacky upozornil na priveľa fotografií starostu v jednom čísle novín. Šéfredaktorka si pripomienku osvojila. Jozef Petrovský pripomienkoval fotografie a titulok pri článku o bedmintone. Po diskusie prišlo k dohode a výmene fotografií. Ľubo Navrátil upozornil na chýbajúce mená autorov snímok pri fotografiách a drobné gramatické nedostatky. Maroš Repík navrhol zmenu v článku o podujatiach k 17. novembru. „Oceňujem aktuálnu informáciu o pani Múdrej. V ďalšom čísle by som jej venoval určite viac priestoru,“ dodal.
	Anka Hnátová ocenila článok o diviakoch a líške. „Je to obľúbená téma na fcb – každú chvíľu to tam niekto rieši a desí besnotou. Tiež som rada, že je tam aspoň malá zmienka o prikrmovaní vtáčikov v zime a čím. Páčil sa mi článok o šprinte psíkov s majiteľmi, výsadbe stromov a o pumptrackingovom ihrisku, zvyky od Lucie do Vianoc, ekosviecky sú tiež veľmi zaujímavé, aj mariánske pamiatky v Dúbravke sú fajn.“
	Článok o zvieratách vyzdvihla aj Petra Ázacis. Dodala, že noviny sú pestré. „Oceňujem tému stavieb, aj rôznych tém z histórie a zvykov. Super, že sme nezabudli na pani Múdru, zaslúži si to, ona sa k Dúbravke vždy aj hlásila.“
	Uznesenie: Mediálna komisia berie decembrové 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.
	Miro Markovič upozornil na skomolenie mena-autora výstavy v titulku reportáže.
	„Je fajn video Výsadba živého plota, no chýba mi tam záver - neukázali sme výsledok. Pri reportáži z Ohňovej šou je od cca 3:20 hluchota, asi na pol minúty je video bez zvuku.“
	O zvuku hovoril aj Maroš Repík. „Je dosť veľký rozdiel pri kompresii príspevkov, čo sa týka zvuku. Je úplne zrejmé, že sa niečo točí na telefón a niečo na kameru. V postprodukcií je stále dosť veľký rozdiel v kvalite zvuku pri komentári.“
	Poslanec ocenil reportáž Šprintuj ty a pes.
	Ľubo Navrátil upozornil na viaceré chyby a gramatiku v titulkoch príspevkov Dúbravskej televízie.
	Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového referátu na sociálnej sieti za november 2021, berie ich na vedomie. 
	Hlasovanie:
	Za: 9
	Proti: 0
	Zdržalo sa: 0
	K bodu 3
	Členovia komisie diskutovali k predloženému návrhu rozpočtu pre mediálnu oblasť mestskej časti. Hovorili o potrebe špecifikovania jednotlivých položiek, sprehľadniť, čo zahŕňajú.
	Uznesenie: Komisia navrhuje prerokovať a schváliť navrhovaný rozpočet a navrhuje zvážiť do budúcna premenovať položku Dúbravské noviny  pre ujasnenie na Média a marketing.
	Hlasovanie:
	Za: 9
	Proti: 0
	Zdržalo sa: 0
	K bodu 4
	Šéfredaktorka predložila členom komisie príspevok poslanca Marcela Burkerta. Členovia diskutovali o úrovni a spracovaní príspevku.
	„Už som čítal rozličné písomnosti od pána poslanca, ktoré núkal na uverejnenie do DN. Žiaľ, ani jeden článok nebol napísaný korektne, čo ma osobne dosť zarmucuje,“ hodnotil Mikuláš Sliacky. „Teda tak, aby ho bolo možné pokladať za seriózny a uvažovať nad jeho uverejnením. V tomto najnovšom texte sa tiež vyskytuje viacero nekorektností.“
	Uznesenie: Komisia neodporúča príspevok Marcela Burkerta zverejniť a odporúča šéfredaktorke dodržiavať Etický kódex Dúbravských novín.
	K bodu 5
	Členovia komisie diskutovali o návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb. Predseda komisie vysvetlil, čo je to komunitný plán, prečo vzniká a s akým cieľom.
	Uznesenie: Komisia navrhla zastupiteľstvu Komunitný plán sociálnych služieb prerokovať a schváliť
	Hlasovanie:
	Za: 9
	Proti: 0
	Zdržalo sa: 0
	Záver: 
	Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie.
	V Bratislave dňa 26.11. 2021
	Zapísala:             Overil:
	Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
	tajomníčka komisie            predseda komisie

