
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 25. 3. 2019 
 
Prítomní členovia komisie:   Juraj Štekláč, Mária Belicová, Petra Azácis, Jozef 
Petrovský, Mikuláš Sliacky, Anka Hnátová, Ľubo Navrátil (tajomník), hosť: Lucia 
Marcinátová (DN) 
Ospravedlnení naprítomní: Maroš Repík, Miro Markovič, Danka Šoporová           
 
 
 
Návrh programu 
 
1. Otvorenie zasadnutia Mediálnej komisie 
2.  Schválenie programu zasadnutia Mediálnej komisie 
3.  Posúdenie novej grafiky Dúbravských novín, náhľad aprílového čísla 
4.  Prerokovanie situácie v Dúbravskej televízii 
5. Prerokovanie potreby formálneho ustanovenia tlačového oddelenia. 
6. Prerokovanie kompetencií a pracovných náplní v mediálnej oblasti 
7.  Rôzne 
8. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
K bodu 1 
Predseda komisie privítal prítomných  
 
K bodu 2 
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok 
 
K bodu 3 
Šéfredaktorka DN Lucia Marcinátová predstavila novú grafickú podobu Dúbravských 
novín prostredníctvom videoprojekcie a uviedla, že zmeny sa týkali hlavne 
zjednotenia grafiky, sprehľadnenia textov, nového typu písma, vytvorenia objednávky 
inzercie a inzertných podmienok.  
Členovia rady pripomienkovali avíza na titulnej strane, šéfredaktorka v spolupráci 
s grafikom ich po pripomienkach M. Sliackeho upravili. Členovia vyjadrili spokojnosť 
a ocenili prácu na zmenách novín. 
Šéfredaktorka predstavila aj aktuálnu podobu nového čísla pripraveného do tlače.  
J. Petrovský uviedol niektoré postrehy k športovým stranám, vyjadril ľútosť, že sa do 
čísla nezmestil výsledkový servis.  

Uznesenie k bodu 3: 

Komisia vzala na vedomie novú podobu grafiky Dúbravských novín s drobnými 
pripomienkami.  

Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu 4 
4./ Ohľadom Dúbravskej televízie predseda komisie Juraj Štekláč uviedol, že suma 50      
je minimum, ktoré televízia na fungovanie potrebuje. Ďalej uviedol, že ho prokurista  



televízie Rastislav Bagar informoval, že za dramaturgiu je zodpovedná Zuzana 
Morávková. Tiež uviedol, že prebieha rokovanie s UPC o zaradení digitálneho vysielan      
M. Belicová uviedla, že je potrebné zadefinovať parametre, ako by mala televízia 
vyzerať, aké programy od nej očakávame a podľa toho by sa malo ďalej postupovať.  
     
 

Uznesenie k bodu 4: 

Komisia rozdiskutovala súčasnú podobu Dúbravskej televízie, na ďalšie zasadnutie 
pozve pracovníka zodpovedného za dramaturgiu Zuzanu Morávkovú ustanovenú 
prokuristom DTV. 

Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu 5 

Pri bode prerokovanie potreby formálneho ustanovenia tlačového oddelenia tému 
uviedol J. Štekláč a položil členom otázku, či pokladajú vznik tlačového oddelenia za 
dôležitý. 

M. Sliacky uviedol, že inštitucionalizácia oddelenia pri toľkých informačných kanáloch 
by sa mu javila užitočnou. V podobnom duchu sa vyslovili aj ostatní členovia komisie.  

Uznesenie k bodu 5.: 

Komisia uvažuje o potrebe jednotnej komunikačnej stratégie Úradu mestskej časti 
Bratislava - Dúbravka, v ktorej je nutné prepojiť jednotlivé médiá – noviny, internetové 
stránky, sociálne siete, Dúbravskú televíziu, mediá Domu kultúry Dúbravka, zhodla sa 
a odporúča ustanovenie oddelenia Miestneho úradu MČ Bratislava - Dúbravka za 
týmto účelom, pričom je nutné, aby niekto takúto stratégiu riadil a niesol za ňu 
zodpovednosť.  

Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu 6 

Ohľadom prerokovania kompetencií a pracovných náplní v mediálnej oblasti sa 
komisia zhodla, že bod presunie na ďalšie rokovanie. 

Uznesenie k bodu 6.: 

Komisia v súvislosti s uzneseniami v bode 4. a 5. sa zhodla na prerokovaní tohto 
bodu na ďalšom zasadnutí komisie. 

Hlasovanie: Prítomní 6, Za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 



7./ V bode rôzne sa neobjavila otázka, ktorú by komisia mala prerokovať.  

 
 
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.  
 
 
 
V Bratislave, dňa   27.3.2019 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 
 


