
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.8. 2020  
  
Prítomní členovia komisie:  Petra Ázacis, Anka Hnátová, Danka Šoporová, Jozef Petrovský, 
Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, Maroš Repík, Juraj Štekláč 
Ospravedlnení: Mária Belicová, Miro Markovič 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
Hostia: Peter Húska 
 
Návrh programu 
0. Otvorenie a schválenie programu rokovania 
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba – príspevky od posledného zasadnutia komisie 
3.  Rôzne 
 
K bodu 0. 
Predseda komisie MUDr. Juraj Štekláč PhD., MPH otvoril rokovanie komisie. Oboznámil členov 
komisie s programom rokovania. Predseda komisie dal hlasovať o programe rokovania.  
Za:8 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Návrh programu zasadnutia bol prítomnými členmi odhlasovaný.  
 
 
K bodu 1 
Členovia komisie schválili program zasadnutia. Diskutovali k pripravovanému 
poprázdninovému číslu Dúbravských novín. Viacerí členovia sa zhodli na tom, že je z čísla cítiť 
stavebný ruch a aj na tom, že téma čísla je pre Dúbravčanov podstatná, budúcnosť a stav 
takzvanej starej pošty je častou debatou na sociálnych sieťach. 
„Možno by som pridal do čísla viac z rekonštrukcie ulice Pri kríži, no by sa mohlo v ďalšom 
čísle,“ hodnotil Miky Sliacky. Upozornil na pasívne slová a konštrukcie niektorých viet. 
Jozef Petrovský hovoril o tom, že fotografie by nemali mať veľkosti známok a ak áno, musia 
byť skôr o detaile, napríklad na avízach na titulke novín. Komisia debatovala aj o kvalite 
fotografie k rozhovoru s majiteľom reštaurácie Šrámek. 
Anka Hnátová vyzdvihla tému Šmejdi v záhradkách, naznačila, že by sa téma mohla 
v budúcnosti spracovať aj podrobnejšie. „Páčia sa mi rozhovory s ministerkou kultúry aj 
Jakubom Ursinym.“ 
Rozhovory kladne hodnotila aj Petra Ázacis. 
 
Šéfredaktorka novín otvorila aj otázku spracovania témy plánovaného Galavečeru kultúry 
a športu do ďalšieho čísla Dúbravských novín. 
Členovia komisie sa zhodli na tom, že galavečer treba spracovať reportážne, nemá ísť len 
o strohé vymenovanie ocenených Dúbravčanov vo forme zoznamu. Ocenených v oblasti 
športu by do ďalšieho čísla mal spracovať Jozef Petrovský, ocenených v oblasti kultúry Lucia 
Marcinátová. 
 



Záver: Mediálna komisia berie prázdninové číslo Dúbravských novín na vedomie s 
pripomienkami. 
Za:8 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 2 
Členovia komisia diskutovali o videotvorbe a príspevkoch v DT za júl a august. Šéfredaktorka 
DN predložila prehľad príspevkov online. Komisia kladne hodnotila najmä videopríspevky na 
sociálnej sieti. Ocenila aj primeranú dĺžku príspevkov vo vysielaní Dúbravskej televízie vo 
vzťahu k ich dynamike. 
Predseda komisie Juraj Štekláč vyjadril spokojnosť a výrazný posun vo videotvorbe. Maroš 
Repík tiež hovoril o zlepšovaní. „Vidno, že sa posúva k lepšiemu aj zvuk.“  
Ľubo Navrátil ocenil prínos Rada Kubičku v rámci výučby detí v dennom umeleckom tábore 
ÚLET.  „Deti dokázal naučiť, čo je clona, robiť zábery, detaily a podobne.“ 
Peter Húska hovoril o technických zmenách v rámci tvorby videopríspekov, skvalitňovaní 
výroby. 
Maroš Repík pripomenul a pýtal sa na možnosť previazania kanálov  - DT s fcb stránkou 
mestskej časti. 
 
 
Záver: Komisia mediálna informáciu prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a 
videotvorbe, ktorú hodnotila kladne a poukázala na významné zlepšenie. 
Za:8 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
V rámci bodu rôzne diskutovali členovia o marketingovej podpore mobilnej aplikácie. Maroš 
Repík navrhol tiež zvážiť na septembrových podujatiach propagáciu mobilnej aplikácie a jej 
marketingovú podporu.  
 
 Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným. 
 
V Bratislave, dňa   25.8. 2020 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


