
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24.9. 2020  
Na základe rozhodnutia predsedu komisie rokovala komisia pre pandemickú situáciu 
o vopred zaslaných materiáloch mailovou komunikáciou. 
 
Prítomní členovia komisie:  Petra Ázacis, Anka Hnátová, Danka Šoporová, Jozef Petrovský, 
Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil, Maroš Repík, Juraj Štekláč, Mária Belicová, Miro Markovič 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad 
2. DT a videotvorba – príspevky od posledného zasadnutia komisie 
3.  Rôzne 
 
K bodu 1 
Členovia komisie diskutovali k pripravovanému číslu Dúbravských novín. Viacerí sa zhodli na 
tom, že pripravované číslo je dobré a nemali pripomienky.  
Jozef Petrovský otvoril otázku titulnej strany, nosnú fotografiu a spracovanie podujatia – 
Galavečer kultúry a športu. 
„Spomienka na Deža je milá a pekná akcia, ale podľa môjho názoru, v tomto mesiaci boli aj 
významnejšie akcie. Kto je na fotografii?  Keď je taký významný Dežo, prečo ešte nebol 
ocenený? Mám dojem, že galavečer bol večer venovaný najmä kultúre.“ 
Šéfredaktorka Dúbravských novín požiadala pre pochybnosť člena komisie ostatných členov 
o vyjadrenie k titulnej fotografii. Zhodli sa na zvolenej fotografii a zmenu nežiadali. 
Odpovedala tiež Jozefovi Petrovskému, že text o Galavečere zahŕňa aj program podujatia, 
preto je jeho väčšia časť venovaná kultúre. 
„Myslím si, že výber fotografie na titulku by sme mali nechať na šéfredaktorku, vždy to tak 
bolo, je to aj vec dramaturgie, koncepcie a filozofie celého čísla,“ komentoval Ľubo Navrátil. 
Anka Hnátová vítala článok o doprave i parkovanie a tému modernizácie trate na titulnej 
strane. „Páčili sa mi aj články venované zvieratám, o cvičisku a o vtáčích napájadlách, len by 
som urobila aj druhú časť, že keď sa veľmi ochladí, už sa voda nemá liať, lebo vtáčiky môžu 
do nej spadnúť a v zime ochorieť. Keď už je chladno, treba vtáčikom dávať už skôr jablká, z 
toho majú tekutiny...alebo sypať semienka“ 
Anka Hnátová podobne ako Jozef Petrovský kladne hodnotili rozhovor s psychologičkou 
i predstavenie enológia, vinára Igora Uhera. 
Podobne rozhovor a predstavenia vinára ocenila Petra Ázacis, vyzdvihla aj interakciu 
a previazanie tém Dúbravských novín a príspevkov a diskusií na sociálnej sieti. 
„Hovorí sa, že samochvála smrdí, ale v určitých prípadoch sa naopak žiada – športoviská, 
cvičisko pre psov – pokojne dávajme viac takejto „samochvály“, pretože na ľudí to pôsobí 
motivujúco...“ 
 
Záver: Mediálna komisia berie októbrové číslo r.2020 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 september. Šéfredaktorka 
DN predložila prehľad príspevkov online. Členovia sa zhodli na výraznom posune „vpred“ 
v súvislosti s videotvorbou na sociálnej sieti. 
Miro Markovič upozornil na kvalitu zvuku v niektorých videopríspevkoch. „Škoda toho zvuku, 
ktorý fakt nie je kvalitný. Dokonca v pozvánke na Dni Dúbravky je priam hrozný. Uniká potom 
samotný obsah, čo je škoda.“ 
O zvuku hovorila aj Anka Hnátová. „V jednom videu, čo som zachytila, bol trochu horší zvuk, 
ale asi sa to nedalo inak urobiť... Je fajn, že stúpa sledovanosť a že tých príspevkov, hlavne na 
fcb je veľa.... najviac sa mi páčila búdka pre hračky, informácie o zbere starých spotrebičov, 
čo sa obsahu týka, fajn bola aj sprava o miestnom zastupiteľstve...“  
 
Záver: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch v DT a videotvorbe tlačového 
referátu na sociálnej sieti za september 2020, berie ich na vedomie. Kladne hodnotí zmeny v 
kvalite aj počte príspevkov. 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 3 
Počas septembra zaslala šéfredaktorka Dúbravských novín členom komisie príspevok 
poslanca Marcela Burkerta na tému parku pri Horanskej studni – Zelená Dúbravka má asi 
najvybetónovanejší parčík v Bratislave. 
Členovia komisie konštatovali, že v článku chýbajú spravodajské fakty. 

Záver: Komisia sa zhodla  na tom, že téma bola dostatočne spracovaná v Dúbravských 
novinách a nateraz nie je aktuálna. Noviny spracovali rozhovor s projektantkou, prebehlo aj 
stretnutie, na ktorom sa mohli poslanci zúčastniť, pýtať sa, diskutovať. 
 
Za:10 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
V Bratislave, dňa   30.9. 2020 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
 


