
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 24. 1. 2019 

 
Prítomní členovia komisie: Juraj Štekláč (predseda), Mária Belicová, Maroš Repík,  Petra 

Azácis, Miroslav Markovič,   Jozef  Petrovský, Mikuláš Sliacky 

 

Neprítomní členovia komisie: Anna Hnátová, Danka Šoporová 

 

Hostia: Rastislav Bagar, Lucia Marcinátová 

 

Tajomník komisie: Ľubomír Navrátil (tajomník) 

 

Program: 
                       

Otvorenie zasadnutia Komisie mediálnej 

1. Schválenie programu zasadnutia  Komisie mediálnej 

2. Schválenie rokovacieho poriadku Komisie mediálnej  

3. Predstavenie členov Komisie mediálnej 

4. Voľba podpredsedu Komisie mediálnej 

5. Schválenie plánu zasadnutí Komisie mediálnej na rok 2019 – 5min 

6. Informácia o súčasnej a plánovanej stratégii a koncepcii Dúbravských novín, vizuálna 

stránka novín, ich podoba a distribúcia novín. stratégia komunikácie MČ, aj na sociálnych 

sieťach, súčasné vedené strategické komunikačné kampane,  opis pracovných náplní, 

prebratie príslušnej časti rozpočtu – Mgr. Lucia Marcinátová 

7. Informácia o súčasnej a plánovanej stratégii a koncepcii Dúbravskej televízie, sledovanosť 

DTV, opis pracovných náplní, počet spolupracovníkov, prebratie príslušnej časti rozpočtu, 

vedené strategické komunikačné kampane – zástupcovia DTV, prokurista – Ing. Rastislav 

Bagar 

8. Prerokovanie návrhu rozpočtu pre médiá MČ na roky 2019 – 2021  

9. Rôzne 

Ukončenie zasadnutia komisie. 

 

Predseda komisie MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH otvoril zasadnutie komisie a privítal 

prítomných členov. Komisia bola uznášaniaschopná, prítomná bola nadpolovičná väčšina 

všetkých jej členov. 

 

 

K bodu 1 

Predseda komisie oboznámil prítomných členov s programom komisie, ktorý bol následne 

jednohlasne schválený. 

 

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

 

K bodu 2 

Členovia komisie prediskutovali a schválili rokovací poriadok komisie. 

 

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

 

 



K bodu 3 

Predstavili sa jednotliví členovia komisie, diskutovali o predstavách svojho pôsobenia v 

komisii. 

 

K bodu 4 

Predseda komisie J. Štekláč navrhol za podpredsedkyňu komisie Máriu Belicovú, ktorá bola 

hlasovaním zvolená.  

 

Hlasovanie:  Prítomní: 7  za: 6  proti: 0            zdržal sa: 0 

( M. Belicová nehlasovala) 

 

K bodu 5 

Členovia sa uzniesli na termínoch svojich zasadnutí raz mesačne vždy v stredu po 20. dni 

v mesiaci (tretia streda v mesiaci). 

 

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

 

K bodu 6 

Šéfredaktorka Dúbravských novín Lucia Marcinátová informovala o súčasnej a plánovanej 

stratégii a koncepcii Dúbravských novín, ich vizuálnej stránke a distribúci. Rovnako sa 

zmienila o nákladoch, príjmoch aj o možnosti zmeny layoutu novín. Členovia sa zhodli, že 

treba preskúmať možnosti a podmienky zmeny dizajnu novín.  

M. Belicová uviedla, že príjem z inzercie sa jej zdá príliš nízky, že podľa nej by mali byť 

noviny ziskové. Tajomník komisie Ľ. Navrátil argumentoval, že pri obecných novinách, ktoré 

sa do domácností distribujú ako bezplatné, nie je možné dosiahnuť zisk. 

Komisia zobrala informáciu na vedomie, odporučila a  navrhla redakcii Dúbravských novín 

preskúmať a informovať o možnostiach redizajnu, po ich zhodnotení uvážiť jeho realizáciu. 

 

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

 

K bodu 7 

Prokurista Dúbravskej televízie Rastislav Bagar informoval o celkovom stave v televízii, 

uviedol, že je stabilizovaná a v rozpočte sa pre ňu na tento rok navrhuje 60 000 eur. Takisto 

informoval o programovej skladbe, o pôvodnom programe Dúbravček a Dúbravočka. 

Uviedol, že televízia vyrába spravidla 15 reportáží mesačne, čo pokladá za málo, ale rozpočet 

viac nedovolí. Navrhol opatrenie znížiť rozpočet televízie na 30 000, znížiť náklady a zrušiť 

káblové vysielanie.  Program by pripravoval dvojčlenný štáb. 

Maroš Repík vyslovil pochybnosť, či pri zníženom rozpočte dokáže televízia zmysluplne 

fungovať.  

Juraj Štekláč informoval o situácii v Ružinovskej TV a prezentoval ponuku tamojšej televízie. 

Konštatoval, že súčasná programová tvorba DTV zodpovedá súčasným finančným nákladom. 

Rovnako sa spomínala aj dávnejšia ponuka Bratislavskej televízie, no v následnej diskusii boli 

obe ponuky označené ako nevýhodné pre Dúbravku, lebo neriešia súčasný finančný stav.  

Po dlhšej diskusii o návrhu R. Bagara členovia komisie odsúhlasili uznesenie:  
Mediálna komisia navrhuje prerokovať rozpočet v podobe, ako bol pôvodne navrhnutý, no 

odporúča prednostovi úradu MČ preskúmať možnosti a navrhnúť racionalizačné opatrenia 

a plán efektivity fungovania televízie. 

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0              zdržal sa: 0 

 



K bodu 8 

Komisia prerokovala návrh rozpočtu pre médiá MČ na roky 2019 – 2021, aj v súvislosti s 

predchádzajúcimi bodmi. Navrhuje miestnemu zastupiteľstvu MČ Dúbravka ho v predloženej 

podobe prerokovať a schváliť.  

 

Hlasovanie:  Prítomní: 6  za: 6  proti: 0              zdržal sa: 0 

 

K bodu 9 

V bode rôzne členovia komisie nepredniesli žiadne návrhy ani pripomienky. 

 

 

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalšie 

plánované stretnutie komisie sa uskutoční dňa 20.2 .2019 o 17:30 hod. 

 

 

 

V Bratislave, dňa   28.1.2019 

 

 

 

Zapísala:             Overil: 

Mgr. Ľubomír Navrátil            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 

tajomníčka komisie            predseda komisie 

 


