
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 23.2. 2022 
 
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, Juraj Štekláč, Miro Markovič, Danka 
Šoporová, Petra Ázacis, Anka Hnátová, Maroš Repík, Mária Belicová 
Ospravedlnení: 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 február 
3. Komunálne voľby 2022 – cena inzercie a podmienky v DN, DT 
4. Rôzne 

 
K bodu 0 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie. Program zasadnutia bol preukázateľne schválený. 
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 1 
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Ocenili spracovanie, 
informačný charakter a témy čísla. 
„Noviny sa šéfredaktorke vydarili vynikajúco. Sú nabité informáciami - od priameho autobusu na 
Kramáre, cez podrobné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách, vyčerpávajúci popis 
zberu kuchynského odpadu, zriadenie nových wi-fi zón, až po informácie o grantoch, rady pre cyklistov 
a obligátne recepty,“ hodnotil  Miky Sliacky. Vyzdvihol historickú dvojstranu o lúpežníkovi Hlavatom 
a rozhovor s Pavlom Čekanom. „Rozhovory so zaujímavými a múdrymi ľuďmi najrôznejších profesií, 
ktorí majú vzťah k Dúbravke, by mali byť pravidelnou ozdobou novín,“ dodal. 
Rozhovor, ktorý s Pavlom Čekanom viedla Danka Šoporová, vyzdvihla aj Petra Ázacis. 
Maroš Repík ocenil v pripravovanom čísle aktuálnu tému o grantoch a dotáciách. Anka Hnátová 
otvorila tému spojenia MHD na Kramáre, a vhodnosť časov navrhovaných spojov, prínosný je podľa nej 
informačný servis o stredných školách. 
 
Uznesenie: Komisia vzala pripravované číslo Dúbravských novín na vedomie bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s Dúbravskou televíziou a videopríspevkami. 
Maroš Repík hovoril o počte príspevkov v DT. „Dúfam, že sa nám počty výroby rozbehnú, keď sa 
uvoľnia opatrenia a budú sa realizovať akcie mestskej časti.“ 
Petra Ázacis spomenula, že vidieť snahu DT pri výrobe. „Osobne mi ten zvuk až tak nevadí, už som 
počula aj horšie a vo veľkej televízii.“ 
Anka Hnátová otvorila tému ekológie a ohľaduplnosti voči životnému prostrediu. „Mrzí ma, že sa 
musia robiť videá, aby sme si neničili parky a zeleň. 



Príspevky DT a videá na sociálnej sieti komentoval aj Miro Markovič. Mal drobné pripomienky. 
„Pozvánka k Valentínovi - tá veta je tam dosť nelogická podľa mňa, vyplýva z nej, že lásku si môžeme 
vyznať 14.2. po celý deň a ešte aj od 15.00 do 17.00.“ 
Nasledovanejším príspevkom bolo krátke video o tragédii na Drobného ulici (skok z okna). „Nuž a čo 
ľudí najviac zaujíma? Tragédie... žiaľ... Stačilo urobiť polminútové video bez komentára, na ktorom sú 
hasiči a sanitky. A hneď to má rekordnú sledovanosť. A tak to tu bohužiaľ funguje...“ 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového referátu na 
sociálnej sieti za február 2022, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Mediálna komisia diskutovala o reklamách, inzercii v súvislosti s októbrovými komunálnymi voľbami. 
Členovia sa zhodli na tom, že pri povolení inzercie je ťažké politickú reklamu regulovať.  
 
Uznesenie: Mediálna komisia neodporúča uverejnenie predvolebnej (ani skrytej predvolebnej) 
politickej reklamy v DN a ani DT v súvislosti s októbrovými komunálnymi voľbami. 
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 4 
V bode Rôzne hovorila šéfredaktorka o vizuálnej kultúre mestskej časti a potrebe jej skvalitnenia 
a zjednotenia. Komisia neprijala v tomto bode žiadne uznesenie, členovia sa zhodli na tom, že o téme 
budú rokovať na niektorom z ďalších zasadnutí. 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 25.2. 2022 
Zapísala:      Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová             MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie     predseda komisie 
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