
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 25.1. 2022 
 
Prítomní členovia komisie:  Mária Belicová, Ľubo Navrátil, Juraj Štekláč, Miro Markovič, Danka 
Šoporová, Petra Ázacis, Anka Hnátová, Maroš Repík 
Ospravedlnení: Mikuláš Sliacky, Jozef Petrovský 
 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 

0. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 
1.  Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba –  príspevky za január 
3. Plán zasadnutí mediálnej komisie v roku 2022 
4. Rôzne 

 
K bodu 0 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie. Do programu navrhol zaradiť ako bod 3. 
Plán zasadnutí mediálnej komisie v roku 2022. Program bol schválený v doplnenej podobe. 
 
Hlasovanie: 
Za: 8 
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. 
Petra Ázacis vyzdvihla rozhovor s riaditeľkou Základnej školy Nejedlého. „Strašne ma potešil, 
takú riaditeľku ešte táto škola nemala, jej systém, spôsob komunikácie s rodičmi aj deťmi, ale 
najmä jej cieľ vrátiť škole prestíž a dobré meno, ktoré načas stratila, je neskutočná,“ hodnotila 
moderátorka. „Čo sa týka novín, opäť skvelá práca. Určite by som si ich pokojne aj kúpila, keby 
nechodili do schránok.“ 
Maroš Repík navrhol zväčšiť a zvýrazniť dátum vo výzve o možnostiach dotácií. „Rozhovor na 
strane 10 – 11 je trošku kláda, čiže veľa textu. V športe opäť výsledkový servis čo je super že 
sa opäť športuje.“ 
Anka Hnátová ocenila článok a kontakty pre ľudí s problémami a psychickými trápeniami 
„Možno by som to ešte viac vypichla... a možno túto tému aj viac rozviedla, možno zo strany 
rodičov a iných príbuzných pre tínedžerov.“ Pre seniorov a nielen pre nich je podľa nej 
prínosom informácia a výstraha pred „Šmejdami.“ „Majú naozaj dobré manipultavíne 
techniky. A vždy vítam články o zvieratách, prikrmovaní vtákov. Páči sa mi rozhovor 
o šperkárke z Dúbravky.“ 
Ten vyzdvihla aj Mária Belicová. „Bolo to veľmi príjemné čítanie.“ Podobne ako Anka 
Hnátová hovorila o potrebe písania a informovania o „zvieracích témach.“ 
„Noviny sú bohaté a veľmi fajn,“ uzavrela. 
 
Uznesenie: Komisia vzala pripravované 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. 
Maroš Repík upozornil na menej príspevkov DT počas januára. Hovoril tiež o zvukovej kvalite. 
„Komentár absolútne nevyvážený s reportážou a komentár ako s pivnice. Dávam to už aj 
písomne, som ochotný bezplatne vás zaškoliť ako editovať zvuk. 
O probléme zvuku hovoril aj Miro Markovič. Vyzdvihol Medailón Petra Oswalda.  
Je to paráda! Som rád, že začíname robiť aj takéto medailóny, nemám výhrady. Škoda, že 
tých zhliadnutí tam fakt veľa nie je... 
Petra Ázacis súhlasila s kolegami v súvislosti so zvukom a aj kladne hodnotila medailón 
o Petrovi Oswaldovi. 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za január 2022, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Predseda komisie Juraj Štekláč hovoril o plánovaných termínoch zasadnutí mediálnej komisie 
v roku 2022.  
 
Uznesenie: Mediálna komisia zobrala plán zasadnutí mediálnej komisie v roku 2022 na 
vedomie. 
 
K bodu 4 
V bode Rôzne informoval Peter Húska z tlačového referátu o marketingovej kampani na 
podporu hlasovania K Park a jej sponzoringu. 
Komisia neprijala žiadne uznesenie. 
 
Hlasovanie: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 26.1. 2022 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 



tajomníčka komisie            predseda komisie 
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