Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 26.4. 2022
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Juraj Štekláč, Maroš Repík
Online pripojení členovia komisie: Mária Belicová, Miro Markovič, Anka Hnátová, Petra
Ázacis, Danka Šoporová, 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 apríl
3. 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 aktuálnosť
témy čísla – vykrádači bytov, ktorá reagovala aj na sociálne siete a podnety obyvateľov.
„Riešime problémy, ktoré ľudí najviac zaujímajú a vysvetľujeme tak, aby sme tému dotiahli do
konca,“ komentovala Petra Azacis. „Je to tak v prípade zlodejov a značiek, či materských škôl,
keďže sa sem sťahujú stále noví ľudia a zakladajú si rodiny.“ Hovorila aj o novinke – zber
kuchynského odpadu, ktorého téma sa tiež riešila na sociálnych sieťach.
O potrebnom článku v súvislosti s materskými školami hovorila aj Anka Hnátová. „Vítam
článok o Fortune, aj viac by som privítala. je to taká čierna diera Dúbravky, fajn je článok o
histórii a Chorvátoch.“
Pri marcovom čísle navrhol Miky Sliacky spracovanie témy života vojnových utečencov a ich
život v Dúbravke. Kde žijú a ako. „Téma Ukrajiny je na slušnej úrovni, aj celé noviny z hľadiska
spracovania a aktuálnosti.“
Maroš Repík navrhol, aby sa šport v Dúbravských novinách venoval viac neseniorskému športu
a viacerým športom.
Komisia debatovala o možných témach na spracovania v nasledujúcich číslach. Členovia sa
zhodli na potrebe spracovania témy - prerokovanie urbanistickej štúdie a prípadnej výstavby
nájomných bytov v lokalite Pod záhradami.
Uznesenie: Komisia vzala pripravované 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 kladne hodnotil väčší počet príspevkov a reportáží. Upozornil na vizuálny problém kvalitu použitých fotografií – pri Zbere kuchynského odpadu. „Použili zopár fotiek Dúbravky v
katastrofálnom rozlíšení, alebo boli fotené kalkulačkou. Je to škoda. Inak dobre spracovaná
séria o bioodpade.“
Vyzdvihol „fóry“ k 1. aprílu na sociálnej sieti a spracovanie témy Vykrádania bytov – séria
videí. „To, čo sa na sociálnej sieti strhlo pre čiarky na zárubniach, to sa ani vymyslieť nedá...
som rád, že sme touto reportážou vysvetlili, že to s vykrádaním nemá nič spoločné a ľudí sme
trošku upokojili.“
Maroš Repík upozornil na opakujúcu sa hudbu vo viacerých príspevkoch. Ponúkol DT súbor
skladieb na použitie.
Najsledovanejším videopríspevkom na sociálnej sieti za apríl bola oprava zákruty Alexyho.
Komisia skonštatovala, že téma dopravy patrí k najsledovanejším.
Juraj Štekláč v rámci diskusie hovoril o tvorbe videí, zmene webovej stránky Bratislavského
samosprávneho kraja a prípadnej spolupráci. Členovia diskutovali o budúcnosti DT a jej
možných formách. Skonštatovali, že je potrebné riešenie úprav mediálno-tlačového
oddelenia.
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového
referátu na sociálnej sieti za apríl 2022, berie ich na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Záver:
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie.
V Bratislave dňa 28.4. 2022
Zapísala:
Mgr. Lucia Marcinátová
tajomníčka komisie

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

