Zápisnica
zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 26.6. 2019
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč, Maroš Repík, Petra Azácis, Jozef Petrovský, Maroš
Repík, Mikuláš Sliacky, Ľubo Navrátil
Tajommník: Lucia Marcinátová
Neprítomní: Danka Šoporová, Mária Belicová, Anka Hnátová, Miro Markovič
Ospravedlnení: Danka Šoporová, Mária Belicová, Anka Hnátová, Miro Markovič
Návrh programu
1. Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej
2. Schválenie programu zasadnutia Komisie mediálnej
3. Dúbravské noviny – hodnotenie júnového čísla, prerokovanie náhľadu júlového čísla
4. Návšteva Transparency International – informácia
5. SOM Dúbravka – mobilná aplikácia – redizajn, informácia, diskusia
6. Diskusia k situácii v Dúbravskej televízii
7. Ukončenie zasadnutia komisie
K bodu 1
Predseda komisie J. Štekláč otvoril zasadnutie komisie.
K bodu 2
Program zasadnutia bol schválený bez pripomienok všetkými prítomnými členmi.
Hlasovanie: Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 3: Dúbravské noviny – hodnotenie júnového čísla, prerokovanie náhľadu júlového čísla
•

Júnové číslo Dúbravských novín mediálna komisia už nehodnotila. Šéfredaktorka a aj
členovia komisie kladne hodnotili distribúciu Dúbravských novín posledného čísla.

• Komisia rozdebatovala pripravované číslo Dúbravských novín.
„Júlové číslo sa mi zdá oveľa lepšie ako júnové,“ hodnotil Mikuláš Sliacky.
Jozef Petrovský debatoval o titulkoch na strane športu, prišlo k dohode so šéfredaktorkou
a úprave titulkov. Zhodili sa na tom, že o úpravách je potrebné viac diskutovať.
Maroš Repík – pripomenul návrh do ďalšieho čísla spracovať tému: Ako prebieha verejné
obstarávanie, prečo „vyhráva najnižšia cena a nie kvalita“, aké sú zákonné postupy, časové
lehoty.
Tému navrhli spracovať členovia mediálnej rady prakticky na príkladoch, nie úradnícky.
Uznesenie k bodu č. 3:
Júlové pripravované číslo bolo hodnotené kladne. Členovia navrhli spracovať podrobnejšie
tému verejného obstarávania.
Hlasovanie: Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 4. - Návšteva Transparency International – informácia
Šéfredaktorka Dúbravských novín hovorila o návšteve v organizácii a hodnotení novín
samospráv Hlásne trúby.
Komisia hovorila o kritériách hodnotenia, umiestnení Dúbravských novín v rebríčku.
O témach, za ktoré noviny nemajú body, no sú populárne medzi čitateľmi – história,
rozhovory...
„Kritéria hodnotenia niečo sledujú, nemôžeme však tomu podriadiť žánrovú pestrosť novín,“
hodnotil Ľubo Navrátil.
„Nebral by som to až tak vážne,“ dodal Jozef Petrovský.
„Organizácia má na hodnotenie tvrdé dáta, bodovaciu škálu, nezohľadňuje špecifiká,“
komentoval Miky Sliacky.
„Rebríček je inšpiratívny, ale nie je dôvod, aby sme menili to, čo je dobré,“ dodal Juraj Štekláč.
„Noviny odrážajú komunitný život, témy sú autentické.“
Členovia komisie poukázali na fakt, že noviny obsahujú témy na viac stranách, ktoré nie sú
cieľom hodnotenia organizácie Transparency internacional, preto sa nedajú za ne získať body,
čo v konečnom dôsledku k počtu strán zhoršuje celkový výsledok. Hodnotené témy samé
osebe však vyšli priaznivo.
Uznesenie k bodu č. 4:
Komisia sa zhodla na tom, že si treba z hodnotenia Transparency zobrať to podstatné, že
noviny nie sú a aby naďalej neboli politicky poplatné a nemajú a aby naďalej nemali tzv.
„škodlivý obsah.“
Hlasovanie: Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 5. - SOM Dúbravka – mobilná aplikácia
Komisia kladne hodnotila redizajn a súčasnú vizuálnu podobu mobilnej aplikácie.
Maroš Repík pripomienkoval podujatia v aplikácii. „Prvé by malo byť to najaktuálnejšie, aby
ľudia vedeli, kam ísť na akciu.“
Poukázal tiež na neaktuálnosť kontaktov: „V Dome kultúry Dúbravka je stále uvedený riaditeľ
Peter Varga“.
Uznesenie k bodu č. 5:
Komisia navrhla opraviť kontakty, urobiť zmenu, prípadne vytvoriť akýsi kalendár podujatí.
Preveriť možnosti zoraďovania podujatí.
Hlasovanie: Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
K bodu 6. - Diskusia k situácii v Dúbravskej televízii
Komisia hovorila o vývoji a aktuálnej situácii v DTV. Komentovala, že už pred niekoľkými
mesiacmi sa zhodli na tom, že je potrebný človek, ktorý by robil dramaturgiu v DTV.
Komisia hodnotila, že za príspevky nie je nikto zodpovedný, chýba šéfredaktor, debatovala
o nedávnom dlhom športovom príspevku o futbale.

Juraj Štekláč informoval o stretnutí s riaditeľom SPŠE Karola Adlera. Od septembra by mali
študenti okrem RTVS praxovať aj v DTV.
„Nefunguje marketingová podpora,“ hodnotil Maroš Repík. „Dramaturgia dnes v DTV nie je,
možno jej dať tému, možno z nej urobiť napríklad športovú televíziu Dúbravky.“
„DTV je prakticky zrušená, otázne je, čo s archívom DTV a tvorbou pre budúcnosť,“ hovoril
Ľubo Navrátil. „Nerobiť obrazový záznam o dianí v mestskej časti?“ Ľubo Navrátil navrhol
možnosť z peňazí vyčlenených na DTV zafinancovať človeka zodpovedného za videotvorbu,
ktorý by bol súčasťou „tlačového oddelenia“ úradu.
Komisia sa zhodla na tom, že chýba prepojenie DTV ich videí na fcb a youtube s inými médiami
v mestskej časti. Členovia sa tiež zhodli na to, že treba urobiť rozhodnutie, buď DTV posunúť
ďalej, zmeniť alebo ju ukončiť.
„Niekedy nerozhodnúť nijako je horšie, ako rozhodnúť zle,“ dodal Miky Sliacky.
Komisia sa zhodla na tom, že ďalšie zasadnutie bude v DTV, pozve na nich ľudí, ktorí dnes tvoria
programy v DTV. Termín na konci augusta.
Hlasovanie: Prítomní 6, za 6, proti 0, zdržal sa 0
7. Ukončenie zasadnutia komisie.
Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.

V Bratislave, dňa 26.6. 2019
Zapísala:
Mgr. Lucia Marcinátová
tajomníčka komisie

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

