
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.4. 2020  -rokovanie online 
  
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, 
Maroš Repík, Anka Hnátová, Petra Ázacis, Danka Šoporová, Miro Markovič 
Ospravedlnená:  Mária Belicová 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
  
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT – marcové príspevky 
3. DT a videotvorba – aprílové príspevky 
4. Zmeny na sociálnej sieti mestskej časti, rozbehnutie Instagramu mestskej časti 
5. Informácia o zmenách na tlačovom referáte 
  
K bodu 1 
Členovia komisie diskutovali k pripravovanému číslu Dúbravských novín. Upozornili na 
niektoré chyby, debatovali o správnosti titulku Pre vírus som šil na stroji... 
Viacerí ocenili servisné rady pre seniorov a aj oddychovejšie témy od aktuálnej situácie 
v súvislosti s novým koronavírusom. 
„Páči sa mi článok o dezinfekcii panelákov, presne na to sa ma pred par dnami pýtala staršia 
susedka, či to má význam...,“ hodnotila Anka Hnátová. „Fajn bol rozhovor s psychologičkou, aj 
toto neustále riešia rodičia a určite je super informovať aj o bezplatnej telefonickej pomoci, ak 
má človek problémy. Sitina ako tip na výlet je fajn, opäť som sa niečo dozvedela. Páčila sa mi 
dvojstrana - anketa so seniormi, ako teraz trávia čas. Boli tam aj pohodovejšie čítania ku káve 
- Roman Bomboš, májové zvyky...“ 
 
Záver: Mediálna komisia berie májové číslo Dúbravských novín na vedomie s pripomienkami. 
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2  
Šéfredaktorka pripravila prehľad videotvorby na FB mestskej časti a reportáži v DT za marec. 
Videopríspevkov bolo výrazne  menej. Na sociálnej sieti len jedno video. 
Miro Markovič by privítal štatistiku sledovanosti jednotlivých príspevkov či reportáží na 
youtube či FB. Šéfredaktorka si myšlienku osvojila a pripraví prehľad na najbližšie zasadnutie 
komisie.  
 
Záver: Komisia mediálna prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe za marec 
a berie ich na vedomie.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Šéfredaktorka pripravila prehľad videotvorby na FB mestskej časti a reportáži v DT za  apríl. 



„Projekt čítanie deťom - podľa mňa dobrý nápad, aj keď škoda, že neprišiel skôr,“ hodnotil 
Miro Markovič. Navrhol možno siahnuť aj po niekom, kto prečíta knižku pútavejšie a deti viac 
zaujme.“ 
Poukázal tiež na niektoré videá na FB. „Nie som si istý, či tie videá majú výpovednú hodnotu, 
ktorú od nich očakávame, napríklad nákup seniorom, som nepochopil.“ Navrhol prehodnotiť 
niektoré videá z hľadiska ich výpovednosti, myšlienky. Kladne hodnotil, že s výnimkou 
reportáže z vernisáže nemal žiaden príspevok viac než tri minúty.  
Anka Hnátová ocenila tiež krátkosť príspevkov. „Najviac sa mi páčilo video s 
Filipom Jančíkom, teda obe, potom čítanie deťom a tiež tie rady seniorom, aby 
nenaleteli podvodníkom, to je dôležité video.“ 
Krátkosť príspevkov kladne hodnotila aj Petra Ázacis, ocenila príhovor farára  
počas veľkonočných sviatkov, určite prínosný najmä pre ľudí, ktorí sa nedostali do kostola, 
a aj projekt čítania deťom. 
 
Záver: Komisia mediálna prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe za apríl  
a berie ich na vedomie.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 4 
Šéfredaktorka prestavila snahu o vizuálne upratanie online nosičov, informovala o tom, že 
stránka mestskej časti na sociálnej sieti prešla premenovaním. Snahou pritom bolo vytvoriť 
jasný odkaz, ktorý má ľudí s otázkami smerovať na fcb mestskej časti (grafika zverejnená fcb, 
DN, online). 

Hovorila o postupnom vizuálnom spracovaní oznamov a práce miestneho úradu – mapy 
nových stromov, pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, mapa jarného upratovania, 
školských obvodov... Predstavila aj novinku na webovej stránky www.dubravka.sk -  
podstránka Kam v Dúbravke (jej promovanie a predstavenie až po odznení opatrení 
v súvislosti s koronavírusom), https://www.dubravka.sk/sk/kam-v-dubravke.html nová je 
sekcia voľný čas – tipy na výlet (Ruksak na plece), ihriská, športoviská. Plánom tlačového 
referátu ostáva postupné upratanie podujatí na webe dubravka.sk v súvislosti s mobilnou 
aplikáciou a kalendárom akcií. 

Miro Markovič hodnotil, že na Instagrame mestskej časti, je ešte veľa práce. „Chcelo by to s 
ním viac pracovať, viac vecí dávať do instastories, cez nich komunikovať s ľuďmi.“ 
 

Záver: Komisia mediálna diskutovala o zmenách na sociálnych sieťach mestskej časti 
Bratislava - Dúbravka, informáciu berie na vedomie. 

Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 5 
Šéfredaktorka informovala o personálnych zmenách na tlačovom referáte.  

http://www.dubravka.sk/
https://www.dubravka.sk/sk/kam-v-dubravke.html


Predseda komisie Juraj Štekláč upriamil pozornosť na početnosť videopríspevkov, po 
zmenách na tlačovom referáte, a to či už na sociálnych sieťach alebo v DT. 
„Mení sa aj charakter a kvalita príspevkov, myslím, že zmena je v procese.“  
Upozornil tiež, že je zaujímavé, že Devínskonovoveská TV začala vysielať v kábli, hoci 
predtým vysielala len online. 
 
Záver:  Komisia berie na vedomie informáciu o zmenách na tlačovom referáte.  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným. 
 
V Bratislave, dňa   29.4. 2020 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


