
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24. 4. 2019 
 
Prítomní členovia komisie:   Juraj Štekláč, Mária Belicová, Petra Azácis, Jozef 
Petrovský, Anka Hnátová, Maroš Repík, Miro Markovič 
Tajomník: Ľubo Navrátil 
Hosť: Lucia Marcinátová (DN), Rastislav Bagar (DT) 
Ospravedlnení naprítomní: Danka Šoporová, Mikuláš Sliacky           
 
 
 
Návrh programu 
 
1. Otvorenie zasadnutia Mediálnej rady 
2.  Schválenie programu zasadnutia Mediálnej rady 
3.  Diskusia k náhľadu aprílového čísla 
4.  Prerokovanie nevyžiadaných článkov do novín 
5.  Diskusia k situácii v Dúbravskej televízii 
6. Analýza príspevkov MČ Bratislava – Dúbravka na sociálnych sieťach, posúdenie 

zmien názvov účtov na sociálnych sieťach 
7.  Rôzne 
8. Ukončenie zasadnutia komisie. 
 
 
K bodu 1 
Predseda komisie J. Štekláč privítal prítomných  
 
K bodu 2 
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok 
 
K bodu 3: Diskusia k náhľadu májového čísla 
J. Petrovský k aprílovému číslu uviedol niektoré postrehy, kriticky sa vyjadril k článku 
o lukostreľbe. 
A. Hnátová, J. Štekláč pochválili aprílové číslo novín. 
K náhľadu májového čísla zásadné pripomienky neboli a komisia vzala navrhované 
číslo na vedomie. 

Hlasovanie: Prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu 4: Prerokovanie nevyžiadaných článkov do novín 
 
Do redakcie DN prišiel text M. Burkerta Schvaľovanie výstavby polyfunkčného 
objektu Laskonka 2 sa udialo za chrbtom občanov. Šéfredaktorka neodporúčala 
príspevok uverejniť, nakoľko podľa nej nešlo o spravodajský text, ale o  zápis 
z diskusie.  
Aj J. Petrovský vyjadril názor, že text vlastne nie je článkom, ktorý by sa mohol 
uverejniť.  
J. Štekláč vysvetlil, že MK sa príspevkom zaoberá na žiadosť šéfredaktorky.  



Rovnako sa  M. Markovič pred zasadnutím  mailom vyjadril, že  ide skôr o zápisnicu 
ako o článok.  
Komisia k príspevku diskutovala a zhodla sa na postoji šéfredaktorky. 

Uznesenie k bodu 4: 

MK súhlasí so stanoviskom šéfredaktorky k nevyžiadanému príspevku M. Burkerta.   
 Hlasovanie: Prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0  
     
 
K bodu 5: Diskusia k situácii v Dúbravskej televízii 
Tému uviedol J. Štekláč.  
Petra Azácis referovala o stretnutí s J. Olejníkom o pripravovaných programoch 
(rozhovory so športovcami), hovorila o dostupnosti signálu a o personálnej 
a produkčnej nedostatočnosti a poddimenzovanosti DT. 
Rastislav Bagar uviedol, že dlhé rozhovory nie sú divácky atraktívne a populárne 
a z toho dôvodu príspevky skrátili. Vyjadril názor, že peniaze na DT v rozpočte by sa 
dali využiť aj ináč.  
Petra Azácis pripomenula, že ak by sa zvolili zaujímavé témy, zvýšila by sa aj 
sledovanosť.  
Rastislav Bagar ešte uviedol, že pri súčasnom systéme vysielania nie je možné merať 
sledovanosť televízie.  
Maroš Repík povedal, že podľa údajov je sledovanosť programov televízie na 
Youtube veľmi nízka, rádovo desiatky ľudí (50-60), že programovým vedením 
televízie nie je nikto poverený a nikto za program nezodpovedá. Zdôraznil, že niekto 
by mal byť poverený, aby zodpovedal za programovú skladbu.  
R. Bagar vysvetlil, že program zostavuje Z. Morávková. 
M. Repík vyjadril názor, že MK by mala byť iniciátorom ďalšieho postupu vo veci DK 
a mala by ho signalizovať zastupiteľstvu. 
J. Petrovský sa pýtal, kto bude konateľom DT po odchode P. Vargu.  
M. Markovič vyjadril pochybnosti, či vôbec pokračovať v činnosti DT. 
 
Komisia tak v prítomnosti prokuristu Dúbravskej televízie (DT) prerokovala súčasnú 
situáciu v Dúbravskej televízii vo vzťahu k programu, ako aj aktuálnemu financovaniu. 
V snahe posunúť kvalitu programu Dúbravskej televízie sa zhodla na tom, že na 
zlepšenie je nevyhnutné programové vedenie – nevyhnutná prítomnosť osoby 
zodpovednej za tvorbu a kvalitu programu, nesúceho za to zodpovednosť. Súčasne 
zobrala na vedomie nemožnosť navýšiť pre túto pozíciu finančné krytie z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava – Dúbravka. Preto v diskusii uvažovala potrebu preverenia 
možnosti externých zdrojov ako personálnych, tak aj finančných. Vyjadrila vôľu sa 
problémom ďalej zaoberať. V tomto bode komisia nateraz neprijala uznesenie.  
 
 
K bodu 6. Analýza príspevkov MČ Bratislava – Dúbravka na sociálnych sieťach, 
posúdenie zmien názvov účtov na sociálnych sieťach. 
Na návrh predsedu J. Štekláča bol bod presunutý na ďalšie zasadnutie.  
 
K bodu 7: Rôzne 



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   29.4.2019 
 
Zapísal:             Overil: 
Mgr. Ľubomír Navrátil            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomník komisie            predseda komisie 
 
 
 
 


