
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.2. 2020 
  
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, 
Maroš Repík, Mária Belicová, Anka Hnátová, Petra Ázacis. 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
Neprítomní (ospravedlnení): Danka Šoporová, Miro Markovič 
  
1.   Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej 
2.  Schválenie programu zasadnutia Komisie mediálnej 
3.  Dúbravské noviny – pripravované číslo, plány 
4.  Dúbravská televízia - videopríspevky a DT – tvorba od poslednej mediálnej rady (zaslané 
elektronicky) 
5. Rôzne 
6.  Ukončenie zasadnutia komisie. 
  
K bodu 1 
Predseda komisie J. Štekláč otvoril zasadnutie komisie a privítal členov. 
  
K bodu 2 
Program rokovania bol preukázateľne schválený. 
Za: 8, proti: 0, zdržalo sa:0 
 
 
Hlasovanie:  
Za: 8, proti: 0, zdržalo sa:0 
 
  
K bodu 3 
Jozef Petrovský sa vrátil k februárovému číslu novín, hovoril o tom, že rozhovor s Martinom 
Geišbergom nepatril svojím obsahom a spracovaním do obecných novín. 
K aktuálne pripravovanému číslu sa vyjadrili viacerí členovia komisie. Ľubo Navrátil upozornil 
na veľkosť písma pri niektorých zalomených textoch a oznamoch vzhľadom na ich čitateľnosť 
(napríklad veľkokapacitné kontajnery – oznam). 
Mikuláš Sliacky kladne hodnotil zalomenie novín, keď téma sa začína na titulke a odkazuje na 
spracovanie vo vnútri čísla (električka). „Zaujala ma tiež téma hangár, spojením spravodajstva 
a histórie.“ 
Jozef Petrovský otvoril tému Ples – jeho spracovanie v novinách a aj v Dúbravskej televízii. 
Poukázal na chýbajúce meno – lídra skupiny Polemic či nesprávne predstavenie hostí. 
Maroš Repík polemizoval so zalomením a výberom fotografií z Dúbravského fašiangového 
plesu. 
Jozef Petrovský upozornil na chýbajúci rok pri faktoch v článku o ocenených Dúbravčanoch, 
konkrétne športovej rodine Kuťkovcov. Rozvinula sa idea spracovať v Dúbravských novinách 
dvojrozhovor – Jana a Tomáš Kuťkovci. 
 
Záver: Mediálna komisia zobrala marcové číslo Dúbravských novín na vedomie. 
 



Hlasovanie:  
Za: 8, proti: 0, zdržalo sa:0 
 
 
K bodu 4 
Komisia hodnotila videá natočené od zasadnutia poslednej mediálnej komisie – vysielané 
online aj v televízii. 
„Páči sa mi krátkosť niektorých príspevkov, napríklad Obleč sa do Dúbravky, no Dúbravský 
fašiangový ples by som hodnotil ako nepodarenú smotánku,“ vravel Maroš Repík. Upozornil 
na zlý strih, zvuk, kameru, otázky. Pripomenul, že DT stojí mestskú časť 30-tisíc eur ročne, 
chýba jej dramaturgia. Pýtal sa tiež, čo je cieľom krátkych videí na sociálnej sieti.  
Mikuláš Sliacky tiež komentoval krátke videá na sociálnej sieti. „Chýba v nich informácia a aby 
to malo hlavu a pätu. Pomohlo by otitulkovanie.“ 
Predseda komisie Juraj Štekláč povedal: „Dospel som k tomu, že DT nemá zmysel v tejto 
podobe.“ Predseda tiež informoval o rokovaní so Strednou priemyselnou školou 
elektrotechnickou Karola Adlera a možných ďalších postupoch. 
Jozef Petrovský spomenul návrh, vziať peniaze z DT a venovať ich do Dúbravských novín – 
riešiť mediálne pokrytie a informovanie mestskej časti inak (napríklad možnosť 
dvojtýždenníka, webové správy, online noviny...) 
  
Komisia sa zhodla na tom, že v súčasnej podobe je DT mediálne neefektívna a navrhuje 
prednostovi úradu a prokuristovi DT zároveň hľadať partnera za účelom spolupráce alebo jej 
prípadného prevzatia. Do 30. 6. 2020. 
 
Hlasovanie:  
Za: 8, proti: 0, zdržalo sa:0 
  
 
K bodu 5 
V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky. 
 
 
K bodu 6 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 
rokovanie komisie.  
 
 
V Bratislave, dňa   25.2. 2020 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


