Zápisnica
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 22. 5. 2019
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Mária Belicová, Maroš Repík, Petra
Azácis, Jozef Petrovský, Anka Hnátová, Maroš Repík, Mikuláš Sliacky
Tajomník: Ľubo Navrátil
Hosť: Lucia Marcinátová (DN)
Ospravedlnení naprítomní: Danka Šoporová, Miro Markovič
Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej
Schválenie programu zasadnutia Komisie mediálnej
Prerokovanie náhľadu júnového čísla Dúbravských novín
Analýza príspevkov MČ Bratislava – Dúbravka na sociálnych sieťach, posúdenie
zmien názvov účtov na sociálnych sieťach (presunuté z minulého zasadnutia)
Prerokovanie a diskusia k mobilnej aplikácii MČ Bratislava - Dúbravka
Diskusia k situácii v Dúbravskej televízii
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách, ktoré bude schvaľovať MZ
Rôzne
Ukončenie zasadnutia komisie.

K bodu 1
Predseda komisie J. Štekláč privítal prítomných a informoval, že začiatok zasadnutí
Mediálnej komisie bude podľa možnosti vždy o 17.30, lebo niektorí členovia
z pracovných dôvodov termín o 17.00 nestíhajú.
K bodu 2
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok všetkými prítomnými členmi
Hlasovanie: Prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 3: Diskusia k náhľadu júnového čísla
J. Petrovský k júnovému číslu uviedol niektoré postrehy, kriticky sa vyjadril k článku
o Galavečere osobností, že sa málo spomínajú športovci a že článok neinformuje
spravodajsky o podujatí.
Lucia Marcinátová odpovedala, že sa usilovala vystihnúť hlavne atmosféru podujatia
a nezdalo sa jej vhodné vymenovať všetkých ocenených jednotlivo, pretože vo
vynáške je zoznam ocenených aj oblasť, v ktorej pôsobia, takže čitateľ dostáva
kompletnú informáciu.
Maroš Repík tiež uviedol, že vymenovať všetkých ocenených by bolo neúnosné
a súhlasil so znením článku.
Mikuláš Sliacky sa vyjadril, že čítal už aj lepšie články, ale text o Galavečere spĺňa
žurnalistické kritériá.
Ľubo Navrátil poznamenal, že ide o vec pohľadu, že článok nechcel byť
spravodajským záznamom ale skôr reportážou z miesta a vystihuje atmosféru.
Petra Azácis uviedla, že si myslí, že článok dobre vystihol atmosféru.

Uznesenie k bodu č. 3:
I keď boli k niektorým článkom vznesené pripomienky, číslo ako celok bolo prijaté
a odporučené do tlače. Členovia navrhli, aby do ďalšieho čísla boli spracované témy
o parkovacej politike a na príklade kosenia vysvetlené problémy okolo verejného
obstarávania.
Hlasovanie: Prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 4: Analýza príspevkov MČ Bratislava – Dúbravka na sociálnych sieťach,
posúdenie zmien názvov účtov na sociálnych sieťach
Juraj Štekláč uviedol tému s tým, že na sociálnych sieťach existujú rôzne skupiny,
ktoré majú v názve slovo Dúbravka, názvy sa navzájom podobajú a prispievateľom
nie je vždy jasné, ktorá stránka je oficiálnou dúbravskou. Ani momentálny názov
(Mestská časť Bratislava-Dúbravka) dostatočne nezdôrazňuje, že ide o oficiálnu
stránku Dúbravky, preto sa napríklad stáva, že na inej skupine (Dúbravka) sa kladú
otázky vedeniu a zamestnancom obce, pričom oni o tom nemusia vedieť. Aby
nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam, J. Štekláč navrhol premenovať stránku
mestskej časti na Dúbravka official. V diskusii L. Marcinátová poznamenala, že slovo
„official“ je anglické, a že by sme mali použiť nejaký jeho slovenský náprotivok. M.
Repík a J. Štekláč poznamenali, že je to na sociálnych sieťach a internete čosi ako
zaužívaný úzus. Nakoniec sa členovia zhodli, že okrem navrhovaného názvu by
mohol byť pridaný aj vysvetľujúci podnázov (oficiálna stránka Mestskej česti
Bratislava-Dúbravka.
V ďalšej diskusii sa členovia zaoberali problémom, či texty a fotografie nejako
signovať (skratka, meno, pseudonym).
Ľ. Navrátil uviedol, že sa niekoľkokrát stalo, že naše fotografie bez opýtania prebrali
iné médiá či osoby, a neraz v celkom inom kontexte použili. Uverejnenie na FB však
znamená vlastne „uvoľnenie“ textu a fotografií na ďalšie použitie.
M. Repík pripomenul že autorským zákon v tomto zmysle poskytuje určitú ochranu,
ale tá sa dá zabezpečiť iba súdnou cestou.
Uznesenie k bodu 4:
Komisia navrhuje MČ Dúbravka, aby svoje stránky na sociálnych sieťach označila
ako Dúbravka official s možným uvedením podnadpisu oficiálna stránka Mestskej
časti Bratislava-Dúbravka. K problematike signovania príspevkov na webe a účtoch
sociálnych sietí sa komisia zhodla, že sa bude potrebné k nej ešte vrátiť.
Hlasovanie: Prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 5: Prerokovanie a diskusia k mobilnej aplikácii MČ Bratislava - Dúbravka
Tému uviedol J. Štekláč.
Maroš Repík pochválil aplikáciu a pýtal sa, na čo bude tlačidlo SMART CITY.
(vysvetlila Lucia Marcinátová)
Juraj Štekláč vyjadril výhrady ku grafike a uviedol, že nie je v zhode
s dizajnmanuálom, ktorý nechala Dúbravky už dávnejšie vypracovať.
Lucia Marcinátová vysvetlila, že zmena grafiky by stála ďalšie peniaze a že sa jej
u dodávateľa podarilo presadiť len použitie nového loga Dúbravky.

Uznesenie k bodu 5:
Členovia MK uvítali vytvorenie aplikácie, dohodli sa, že ju budú testovať a prichádzať
s prípadnými postrehmi a návrhmi. Navrhli však dodržanie jednotného grafického
a komunikačného dizajnu.
Hlasovanie: Prítomní 7, za 7, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 6: Diskusia k situácii v Dúbravskej televízii
J. Štekláč uviedol, že aplikácia poskytuje nové možnosti aj pre Dúbravskú televíziu,
lebo nové médium vytvára programový a v v konečnom dôsledku aj ekonomický
priestor, pretože časť diania v Dúbravke z pohľadu spravodajského digitálneho
pohyblivého záznamu saturuje už produkcia tlačového oddelenia. Televízia sa bude
môcť sústrediť viac na publicistické programy.
Petra Azácis informovala o prvých diskusiách, ktoré sa uskutočnili so športovými
osobnosťami.
Juraj Štekláč navrhol, že športové programy a oblasť cestovného ruchu by sa mohli
stať jednou z nosných tém televízie. M. Sliacky sa pridal a navrhol publicistické
programy o turistike z Dúbravského okolia, na ktoré televízia v minulom období mala
dobrú spätnú väzbu. Na tému sa rozvinula debata, ale členovia neprijali žiadne
uznesenie.
K bodu 7: Diskusia k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o dotáciách, ktoré
bude schvaľovať MZ
Tému uviedol predseda komisie J. Štekláč a vysvetlil, v čom sa nový návrh odlišuje
a v čom sa mení podstata prideľovania. Po krátkej diskusii sa členovia prijali
uznesenie.
Uznesenie k bodu 7:
MK berie na vedomie návrh VZN o dotáciách a odporúča, aby konečné znenie
a podobu odporučili vecne príslušné komisie a následne prediskutovalo a schválilo
zastupiteľstvo.
K bodu 8: Rôzne
V diskusii sa členovia pýtali na problémy s distribúciou na niektorých miestach
Dúbravky. Na ich otázky odpovedal Ľubo Navrátil.
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

V Bratislave, dňa 24.5.2019
Zapísal:
Mgr. Ľubomír Navrátil
tajomník komisie

Overil:
MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH
predseda komisie

