
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 25.5. 2020  -rokovanie online 
  
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Jozef Petrovský, Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, 
Maroš Repík, Anka Hnátová, Petra Ázacis, Danka Šoporová, Miro Markovič, Mária Belicová 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba – májové príspevky 
3. Príspevok Dúbravčana – Vít Granec 
4. Rôzne 
 
 
K bodu 1 
Členovia komisie diskutovali k pripravovanému číslu Dúbravských novín. Debatovali 
o vhodnosti kombinácie titulku s hlavnou fotografiou. Po zvážení a pripomienkach pristúpila 
šéfredaktorka k zmene titulku na prvej strane. 
Novinár Miky Sliacky upozornil na pasívne formulácie viet a úradnícke výraz (prebehol výrub). 
Kladne hodnotil články o parkoch, o bunkroch a aj stranu na podporu dúbravským 
podnikateľom. „Rovnako aj históriu o vysťahovalectve aj s pohľadnicami. Aj šport bez aktualít 
sa dá čítať.“ 
Anka Hnátová aj Petra Ázacis vyzdvihli tému o školách a škôlkach a ich fungovaní, najmä jej 
praktickosť. Maroš Repík ocenil rozhovor o arteterapii - Hlina formuje sebavedomie. 
„Podľa mňa sú noviny veľmi dobré, fajn sa to číta a sú bohaté aj napriek tomu, že sa v podstate 
takmer nič nedeje. Klobúk dolu,“ hodnotil Miro Markovič. Mal výhrady a pýtal sa na stranu 
venovanú kaviarňam. Pripomenul ďalších dúbravských podnikateľov, ktorých opatrenia 
v súvislosti s koronavírusom dostali do problémov. 
Šéfredaktorka vysvetlila zámer textov a seriál Ako vírus ovplyvnil podnikanie, ktorý bude 
pokračovať. 
 
Záver: Mediálna komisia berie júnové číslo Dúbravských novín na vedomie s pripomienkami. 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2 
Členovia komisia diskutovali o videotvorbe a príspevkoch v DT za máj. Šéfredaktorka 
predložila prehľad príspevkov online (24) a v DT ( 8)a tiež štatistiku DT online príspevkov. 
Konštatovala, že sledovanosť príspevkov v DT online zvyšuje prezdieľanie na sociálnej sieti 
mestskej časti.  
„No tak to je úplne iný level ako tie doterajšie úbohosti. Toto už vyzerá ako normálne 
spravodajské materiály. Pre začiatok super,“ hodnotil Miky Sliacky.  
Ľubo Navrátil hovoril o zlepšení a prínose profesionálneho spravodajského prístupu Roba 
Lattachera. O zlepšení hovorili aj ďalší členovia komisie. Anka Hnátová rovnako vyzdvihla 
spravodajský charakter príspevkov. 



„Úroveň new reportáží  je výrazne lepšia, dovolím si tvrdiť, že profesionálna. Drobné 
chybičky sa dajú prehliadnuť,“ dodal Maroš Repík. Upozornil na kvalitu zvuku pri niektorých 
príspevkoch.  
„Z toho čo som videl, sa dá povedať len toľko, že je to úplne iný level, vidieť prínos Roba 
Lattachera. Detaily sa vyriešia postupne. Videí je podstatne viac a sú kratšie, 
spravodajskejšie, kvalitnejšie,“ dodal Miro Markovič. 
Predseda komisie Juraj Štekláč pripomenul, že ide o paradoxné zlepšenie videotvorby v čase 
koronakrízy. „Je to vidieť na početnosti aj kvalite.“ 
 
Záver: Komisia mediálna prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe za máj a 
berie ich na vedomie.  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Šéfredaktorka predložila mediálnej komisii list Starodúbravčana Víta Granca o starých 
a bezvládnych obyvateľoch, ktorý adresoval členom komisie. List upozorňuje na 
doopatrovanie starých ľudí, častú necitlivosť ich detí, príbehy zo života.  
Členovia komisie debatovali o článku a prípadnom spracovaní naznačených tém z listu do 
Dúbravských novín 
„Výzva zaujímavá, žiaľ, sa s ňou moc nestotožňujem. Naše noviny by mali mať charakter 
spravodajstva. Článok o tejto určite ťažkej téme si viem predstaviť ale nie v našich novinách. 
Myšlienka na spomienku už zosnulých ľudí, je fajn, ak by bola ako rubrika, spomíname, alebo 
osobnosti aj v malom....,“ komentoval list Maroš Repík. Navrhol napríklad reportáž z 
návštevy sociálneho zariadenia, pohľad redaktora na túto tému. Pokúsiť sa o objektívne 
posúdenie tejto ťažkej témy aj zo strany ošetrovateľov, odborných pracovníkov...  
Miky Sliacky hovoril o možnosti spracovania príbehov o obyvateľoch starej Dúbravky. „Ak to 
dokáže Vít Granec napísať tak ako tento list, bolo by možno fajn uverejniť ho. Pokiaľ ide o 
prípady konkrétnych starých ľudí pred smrťou, na ktorých sa ich potomkovia vykašlali, to je 
veľmi ožehavá a rozporuplná téma. Nevďačná na zverejňovanie. Do toho by som sa nehrnul.“ 
Petra Ázacis navrhla možnosť ponúknuť seniorom v novinách rubriku, prípadne tému, ku 
ktorej by mohli prispievať. Jozef Petrovský pridal ako možnosť spraviť s Vítom Grancom 
rozhovor. 
Predseda komisie Juraj Štekláč pripomenul, že komisia už o jednom zverejnenom príspevku 
Víta Granca diskutovala aj minulý rok. Išlo o príspevok s názvom -  Kto nevyroní za mamou 
jedinú slzu zverejnený v Listárni. Komisia ho vtedy hodnotila rozporuplne. 
 
Mediálna komisia sa nakoniec zhodla na tom, že odporúča šéfredaktorke sformulovať 
odpoveď pre Dúbravčana v zmysle diskusie. Osloviť autora listu na prípadnú spoluprácu v 
rámci Dúbravských novín. 
 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným. 



 
V Bratislave, dňa   29.5. 2020 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


