
 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 26.9. 2022 
 
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Jozef Petrovský, Juraj Štekláč, Petra Ázacis, Miro 
Markovič,  Anka Hnátová, Danka Šoporová, Maroš Repík, Mária Belicová 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 

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

K bodu 0 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie.  
 
Hlasovanie 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 1 
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Ocenili najmä aktuálne 
témy a ich servisné podanie, konkrétne komunálne voľby 2022, rozšírenie Harmincovej ulice 
a rozhovory s osobnosťami a zaujímavými obyvateľmi.  
Jozef Petrovský pripomienkoval strany športu, požiadal o doplnenie malého oznamu o nábore 
do FK Dúbravka, čo si šéfredaktorka osvojila. 
Juraj Štekláč upozornil na nesprávny popis fotografií pri rozhovore, respektíve výmenu 
popisiek. 
Členovia komisie sa zhodli na tom, že je potrebné sa aj v budúcnosti venovať a rozviesť 
aktuálnu tému rozšírenia Harmincovej. Vyzdvihli tiež rozhovory so zaujímavými osobnosťami 
a Dúbravčanmi. 
„Dobre sa číta história, rozhovor s kňazom, tiež hercom Michalom Jánošom,“ hodnotila Anka 
Hnátová. „Vítam info o zbere olejov.“ 
 
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. Kladne 
hodnotili počet príspevkov za september, videopozvánok a mediálne spracovanie podujatia 
Dúbravské hody. 
Divákov počas september najviac zaujala reportáž DT z festivalu Spomienka na Deža 
a rovnako mal najväčšiu sledovanosť aj live prenos z tohto podujatia a video na fcb. 
Na fcb mali najväčší „výtlak“ klikanosť Dúbravské hody. 



 
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: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Predseda komisie Juraj Štekláč otvoril tému budúcnosti Mediálnej komisie po komunálnych 
voľbách a možnosti a formy jej fungovania (online forma, pripomienkovanie mailami) 
 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 27.9. 2022 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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