Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 27.6. 2022
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Jozef Petrovský, Juraj Štekláč, Petra Ázacis, Miro
Markovič, Anka Hnátová, Danka Šoporová, Maroš Repík
Ospravedlnení členovia komisie: Mária Belicová
Tajomník: Lucia Marcinátová
Hostia: Jana Drobová (Rada seniorov)
Návrh programu
0. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad
2. DT a videotvorba – príspevky za jún
3. Rôzne - predstavenie Programu aktívneho starnutia mestskej časti BratislavaDúbravka na roky 2022 - 2030.
K bodu 0
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie. Program zasadnutia bol preukázateľne
schválený.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 1
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Zhodli sa na tom, že
z čísla cítiť príchod leta a aj blížiace sa komunálne voľby.
„Noviny ma nesklamali, ale ani nezaujali. Sú v nich takmer samé ,,povinné jazdy",
Aj úradnícky jazyk dominuje. Všetko možné ,,prebieha",“ hodnotil novinár Miki Sliacky.
Petra Ázacis kladne zhodnotila zmapovanosť všetkých akcií. „Všetky podstatné akcie, ktoré
sa v uplynulých dňoch konali, veľký ohlas mala Retro párty, tá rezonovala aj na sociálnych
sieťach. Tiež fajn vysvetlenie, čo sa môže prihodiť v lete, také tematické a aktuálne, ku
kritickej križovatke by som toho dala možno viac.“
Anka Hnátová ocenila tipy na výlety, informovanie o bioodpade, ktoré je podľa nej vhodné
opakovať a aj o úrazoch v lete. „Páči sa mi aj článok o prednáške o zuboch, síce obsahuje
chronicky známe informácie, ale, aj o tom treba asi stále dokola písať.“
Jozef Petrovský upozornil na veľkosť niektorých fotografií, ktoré sú pre svoj malý rozmer
v novinách ťažko poznateľné.
Členovia komisie hovorili o spracovaní témy kolíznej križovatky Pri kríži-SaratovskáDúbravčická. Zhodli sa na tom, že doprave nielen v tejto oblasti, je dobré venovať sa
v miestnych médiách.
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 hovoril sa spracovaní niektorých príspevkov, o ich dĺžke, dynamike, strihu.
Miro Markovič upozornil na priveľa politiky a zobrazovaní starostu v príspevkoch.
„Všetko s mierou prosím. Chýba mi viac občianskych tém, chýba mi niečo k doprave, ktorá je
v Dúbravke fakt katastrofálna. Tak ako sme urobili rozhovor o holuboch, niečo podobné by
sme mohli urobiť aj o doprave v Dúbravke, trebárs aj seriál.
Predseda komisie Juraj Štekláč povedal, že komisiu čaká diskusia o budúcnosti Dúbravskej
televízie a videotvorby a ich formách.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že počet príspevkov je fajn, vidieť za tým veľa práce,
nutné však popremýšľať o témach a ich spracovaní.
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového
referátu na sociálnej sieti za jún 2022, berie ich na vedomie.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu 3
Jana Drobová, členka Rady seniorov v Dúbravke, predstavila návrh Programu aktívneho
starnutia mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2022-2030. Priblížila počty seniorov
v mestskej časti, jednotlivé oblasti s opatreniami, na ktoré sa program zameriava. Zdôraznila,
že ide o otvorený dokument, ktorý sa bude pravidelne vyhodnocovať a aktualizovať podľa
aktuálnych potrieb seniorov.
„Cieľom programu je udržať seniorov čo najdlhšie fit,“ priblížila.
Po predstavení návrhu nasledovala diskusia.
Uznesenie: Komisia prerokovala návrh Programu aktívneho starnutia mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na roky 2022-2030, berie ho na vedomie a predpokladá jeho schválenie
miestnym zastupiteľstvom.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Záver:
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie.
V Bratislave dňa 28.6. 2022
Zapísala:
Mgr. Lucia Marcinátová
tajomníčka komisie

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

