Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.3. 2022
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Jozef Petrovský, Juraj Štekláč, Petra Ázacis
Online pripojení členovia komisie: Mária Belicová, Miro Markovič, Anka Hnátová,
Neprítomní členovia komisie (ospravedlnení): Danka Šoporová, Maroš Repík
Tajomník: Lucia Marcinátová
Návrh programu
0. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad
2. DT a videotvorba – príspevky za marec
3. Rôzne
K bodu 0
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie. Program zasadnutia bol preukázateľne
schválený.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 1
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Jozef Petrovský otvoril
tému spracovania galavečeru v aprílovom čísle. Navrhoval článok o podujatí dať na titulnú
stranu a tému na 2 – 3 strane textovo skrátiť a doplniť fotografiami. Upozornil aj na pár
faktografických chýb.
Šéfredaktorka hovorila o koncepte zalamovania titulnej strany s karikatúrou, ktorá Dúbravské
noviny jasne vizuálne identifikuje a upozornila, že galavečeru je venované prvé avízo na
titulke.
Petra Azacis poukázala, že pri zmene fotografií na 2 – 3 strane môže hroziť „preferencia“ len
jedného oceneného na úkor ostatných
Miky Sliacky hodnotil, že je v pripravovanom čísle novín veľa ,,povinných jázd". Novinárovi
chýbala živá reportáž z miesta v Dúbravke, kde reálne žijú utečenkine z Ukrajiny aj deťmi.
Upozornil tiež na viaceré úradnícke výrazy.
Členovia komisie diskutovali o možnostiach a formách spracovania témy utečencov v ďalšom
čísle, napríklad z Inštitútu verejnej správy, o hľadaní práce utečencov, ich začleňovania do
spoločnosti, o pomoci utečencom v rodinách a podobne.
Anka Hnátová ocenila, že sa noviny venujú témam prírody a životného prostredia - hmyzí
hotel, triedene, bioodpad, rozhovor aj o čiernych skládkach atď... „Aj článok o tom, prečo
nemožno sadiť nadivoko, hoci s dobrým úmyslom, no presne podzemné siete sú veľký
problém, je fajn, že sa v článku ponúka aj alternatíva...
Uznesenie: Komisia vzala pripravované číslo Dúbravských novín na vedomie s pripomienkami.
Hlasovanie:
Za: 7

Proti: 0
Zdržalo sa: 0
bodu 2
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s Dúbravskou televíziou a videopríspevkami.
Miro Markovič hovoril o počte príspevkov v DT, upozornil, že v príspevku Pochovávanie basy
spieva zbor asynchrónne, obraz nesedí vôbec so zvukom. Problém so zvukom pomenoval aj
pri príspevku Galavečer.
Miky Sliacky poukázal na nezrozumiteľnosť a priveľkú úradníckosť komentárov a niektorých
príspevkov. „Napríklad zo zasadnutia zastupiteľstva, citujem: ,,Miestni poslanci schválili
návrh na schválenie..."
Obaja navrhli, že by niektoré reportáže, príspevky, mali mať pointu, dokončenie v reportáži,
napríklad dokončenie novej vstupnej bránky v Parku Pekníkova. „Odvezieme zbúraný stánok,
po ktorom tam ostane spúšť, ale nenapíšeme, či to miesto nejak zveľadíme. Nechávame
takto priestor všetkým hejterom k tomu, aby vám dávali presne takéto otázky, na ktoré sme
mohli dať odpoveď už v príspevku,“ dodal Miro Markovič.
Mária Belicová skonštatovala, že videopríspevky pozerá na sociálnych sieťach a služba
a fungovanie DT v tejto podobe nemá podľa nej zmysel.
Jozef Petrovský komentoval, že DT je personálne poddimenzovaná. „Na viaceré reportáže
chodí pán Olejník sám bez redaktora.“
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového
referátu na sociálnej sieti za marec 2022, berie ich na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Záver:
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie.
V Bratislave dňa 24.3. 2022
Zapísala:
Mgr. Lucia Marcinátová
tajomníčka komisie

Overil:
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
predseda komisie

