
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 26.5. 2022 
 
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Jozef Petrovský, Juraj Štekláč, Petra Ázacis, Mária 
Belicová, Miro Markovič,  Anka Hnátová, 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 máj 
3. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka 

 
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. Zhodli sa na 
informačnej naplnenosti čísla. Ocenili aj informácie v azbuke pre utečencov. 
„Zaujímavé, pestré noviny s prevahou užitočných praktických informácií,“ hodnotil Miky 
Sliacky. 
„Noviny sú pestré, každý si nájde svoje, od tipov na trávenie prázdnin, ani som netušila, že tu 
je toľko denných táborov. Ako psičkárku ma zaujala téma kliešťov, veľmi aktuálna aj 
v Dúbravke,“ hodnotila Petra Ázacis. Krásny rozhovor s pani Mamojkovou.“ 
Navrhla pokračovať v sérii rozhovorov s ocenenými Dúbravčanmi, postupne aj na menší 
rozsah.  
Informácie o kliešťoch a aj tipoch na výlety a na leto ocenila aj Anka Hnátová. „Páči sa mi aj 
bylinkové okienko a aj informácie o bezplatnej právnej bezplatnej poradni či zeleni za 
kostolom.“ 
Jozef Petrovský upozornil na drobné nepresnosti na stranách športu, ktoré šéfredaktorka 
upravila. 
 
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. Maroš 
Repík hovoril sa spracovaní niektorých príspevkov, o ich dĺžke, strihu a o zvuku. „Detská 
májovačka - úplne zbytočne dlhé podklady, podobne aj Deň matiek v Dome kultúry, veľa 
vaty. Hudba nech beží a strihy môže byť dynamickejší a hlavne kratšia celá reportáž.“ 
Upozornil na problémy so zvukom, napríklad pri Veľkej dopravnej operácii.  
Ocenil novú sekciu na sociálnej sieti – live. „Je to zaujímavý komunikačný prostriedok, 
ideálne ak je pripojených veľa ľudí a kde vzniká zaujímavá interakcia s divákom.“ 
O zvukovej kvalite a spracovaní hovorila aj Petra Ázacis a dĺžke príspevkov aj Anka Hnátová. 
„Niektoré príspevky sú zbytočne dlhé, čím strácajú dynamiku.“ 
Členovia komisie sa zhodli na tom, že počet príspevkov je fajn, vidieť za tým veľa práce 
a svedčí to aj o aktívnom živote v mestskej časti. 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za máj 2022, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Komisia prerokovala Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026.  
 
 1. Počet poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné 
obdobie rokov 2022-2026 v celkovom počte 25. 
 2. Volebné obvody o počte 4 a počet poslancov v nich do Miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022-2026 nasledovne: 
 - volebný obvod č. 1 – 6 poslancov 
 - volebný obvod č. 2 – 7 poslancov 
 - volebný obvod č. 3 – 6 poslancov  
 - volebný obvod č. 4 – 6 poslancov.   
 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-
2026.  Mediálna komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka predložený materiál 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 27.5. 2022 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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