
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 20.2.2019 

Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč (predseda), Mária Belicová, Maroš Repík, Petra 
Azácis, Anka Hnátová, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky 

Neprítomní členovia komisie: Dan.ka Šoporová, Miroslav Markovič - ospravedlnení 

Hostia: Lucia Marcinátová (šéfredaktorka Dúbravských novín) 

Tajomník komisie: Ľubomír Navrátil (tajomník - ospravedlnený), zapisovateľka Lucia 
Marcinátová 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej 
2. Schválenie programu zasadnutia Komisie mediálnej 
3. Pripomienky k marcovému vydaniu Dúbravských novín 
4. Rôzne 
5. Ukončenie zasadnutia komisie. 

Predseda komisie MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH otvoril zasadnutie komisie a privítal 
prítomných členov. Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina 
všetkýchjej členov. 

Kbodu2 
Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne 
jednohlasne schválený. 

Hlasovanie: Prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O 

Kbodu3 
Členovia komisie prediskutovali pripravované číslo Dúbravských novín. Vyjadrili 
pripomienky k zalomeniu novín aj textom. 

Mikuláš Sliacky vyzdvihol novinársku prácu, predložil návrhy na zlepšenie kvality novín -
,,atraktívna časť článku by mala ísť do prednej časti, titulky by mali byť údernejšie, 
atraktívnejšie, menej dlhé, články viac editované) 
,,graficky by mali byť články viac „rozbíjané" grafickým prvkom - citátom, vynáškou faktov, 
pútavý článok pri dnešnom grafickom zalomení si málokto prečíta .. " 

Anka Hnátová potvrdila názory Mikuláša Sliackeho, upozornila na čitateľsky únavné podanie 
- pridlhé články bez grafického „rozbitia". 

Členovia komisie vyzdvihli rubriky novín - História, fotografie, reportáže, rozhovory, 
hovorili o ďalších možných nových rubrikách (predstavovanie remeselníkov z Dúbravky) 



Komisia berie na vedomie podobu predloženého čísla Dúbravských novín. 

Hlasovanie: Prítomní: 7 za:7 proti: O zdržal sa: O 

K bodu 4 
Šéfredaktorka Dúbravských novín predstavila tri návrhy na možnú zmenu dizajnu 
Dúbravských novín- grafické úpravy. 
Členovia sa zhodli na grafických zmenách, pozitívne hodnotili predstavené zalomenie 
vnútorných strán novín, pripomienkovali titulku. 
Najkladnejšie hodnotili návrh číslo 3. 

Drobné pripomienky k predloženým návrhom 
Mikuláš Sliacky - ,,Všetko je lepšie ako to, čo je teraz. Myslím, že šesť avíz na titulke je 
priveľa." 

Diskutovalo sa o grafickom zapracovaní erbu Dúbravky do vnútorných strán. 

Komisia odporúča a navrhuje grafické zmeny Dúbravských novín podľa návrhu číslo 3. 

Hlasovanie: Prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O 

Kbodu4 
Členovia diskutovali o podobe vysielania Dúbravskej televízie. Hovorili o možných témach, 
ktoré by zaujali Dúbravčanov. Témy pripravil Miroslav Markovič. 
Zhodli sa na tom, že v Dúbravskej televízii chýba človek zodpovedný za programovú 
štruktúru, program a dramaturgiu televízie. 
Navrhli prednostovi úradu a prokuristovi Dúbravskej televízie, aby určil pracovníka, ktorý 
bude zodpovedný za programovú štruktúru televízie. 

Hlasovanie: Prítomní: 7 za: 7 proti: O zdržal sa: O 

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 
plánované stretnutie komisie bude 20. marca 2019 o 17 :30 hod na Žatevnej 2. 

V Bratislave, dňa 22.1.2019 

Zapísala: 
Mgr. Lucia Marcinátová 
zastupujúca tajomníka komisie 

Overil: 
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 

predseda komisie 




