
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.8. 2022 
 
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Jozef Petrovský, Juraj Štekláč, Petra Ázacis, Miro 
Markovič,  Anka Hnátová, Danka Šoporová, Maroš Repík  
Neprítomný: Mária Belicová (ospravedlnená) 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 

0.  Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 
1.  Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba –  príspevky za júl a august 

 
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. Ocenili viaceré témy 
novín a ich informačný prínos. Išlo najmä o servisný prehľad voľnočasových aktivít, informačný 
text k voľbám a ich priebehu či tému o doprave. 
„V novinách prevažujú dobré články, vidno na nich veľký kus roboty,“ hodnotil Miky Sliacky. 
Pripomienkoval úradnícky jazyk, používanie výrazu prebieha a aj spracovanie témy 
a predstavovania oddelenia Hospodárska správa. „Ide o nudné bilancovanie.“ 
Petra Ázacis hovorila o pestrosti, vyzdvihla tému dopravy, Harmincovu ulicu a jej rozšírenie či 
semafory a ich nastavenie, ktoré veľmi intenzívne rezonujú najmä na sociálnych sieťach. 
O dopravnej téme a jej aktuálnosti a potrebe hovorila aj Anka Hnátová. „Dobre sa mi čítal 
rozhovor so psychológom, hoci by som si prečítala aj viac jeho skúsenosti a postrehov. 
Zaujímavý človek.“ 
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: 8 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s Dúbravskou televíziou a videopríspevkami. 
Podrobne sa hodnoteniu príspevkov venoval Miro Markovič. Upozornil na nedopovedanosť 
niektorých príspevkov, pri projektoch ako Motýlia lúka či pešia zóna by sa mali ukázať 



vizualizácie a bližšie predstaviť plány vo verejnom priestore. „Ukázali sme bagre, ako pracujú 
na danom mieste, no podľa mňa nikto nevie, ako to tam bude vyzerať.“ 
Pri pozvánkach na akcie kultúrneho leta, hovoril Miro Markovič napríklad aj o možnosti 
ankety medzi ľuďmi. „Napríklad filmové predstavenia pred DK - je fajn, že sme robili 
pozvánky, ale prečo sme neurobili reportáž zo samotnej akcie? Ako to tam vlastne vyzerá, 
chodia ľudia, ako sa im páči?“ 
Divákov najviac zaujalo video o odstránení stánkov pri podchode Saratov, ktoré má aj najviac 
videní.  
Miky Sliacky hovoril v súvislosti s videotvorbou o povinných jazdách. „Zaujali ma iba dve 
reportáže: ULET, letný umelecký tábor pre decká v Dome kultúry a reportáž o včelách 
v záhrade Miestneho úradu.“ 
Podobne aj Petra Ázacis hovorila o tom, že medzi príspevkami chýba to, čo zaujíma bežných 
ľudí. „Chýbajú bežné občianske témy.“ 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za júl a august 2022, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 8 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Predseda komisie Juraj Štekláč otvoril tému budúcnosti Mediálnej komisie po komunálnych 
voľbách. Členovia debatovali o možnostiach rokovania online či o potrebe a prínose 
odborníkov z mediálnej oblasti v danej komisii. Komisia neprijala v tomto bode žiadne 
uznesenie. 
 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 25.8. 2022 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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