
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 26.1. 2023 
 
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Pavol Jančovič, Juraj Štekláč, Anka Hnátová, Maroš 
Repík, Lukáš Jurko, Petra Ázacis (online) 
Neprítomný: - 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 

0. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania 
1. Schválenie rokovacieho poriadku Mediálnej komisie 
2. Voľba podpredsedu Mediálnej komisie. 
3. Harmonogram zasadnutí mediálnej komisie v roku 2023. 
4.  Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad a posledné vydané číslo. 
5. Informácia o aktuálnej situácii DT (Návrh na zrušenie Dúbravskej televízie, spol. s r.o. 

s likvidáciou. 
6. Videotvorba a sociálne média za január. 
7.  Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 s orientačným 

výhľadom na roky 2024 a 2025. 
8. Rôzne 

 
K bodu 0 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie. Program zasadnutia bol preukázateľne 
schválený. 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 1 
Predseda komisie Juraj Štekláč hovoril o úlohách a poslaní komisií, predstavil rokovací 
poriadok. Vysvetlil, že komisia má odporúčací a navrhovací charakter. 
 
Uznesenie: Komisia schvaľuje rokovací poriadok Komisie mediálnej 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2 
Komisia mediálna po diskusii navrhla, aby jej podpredsedom bol poslanec Pavol Jančovič. 
 
Uznesenie: Komisia schvaľuje za podpredsedu komisie Pavla Jančoviča. 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 



Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Predseda komisie prestavil plánované termíny zasadnutia komisie a jej načasovanie vzhľadom 
na uzávierku Dúbravských novín. Komisia k návrhom diskutovala a vyslovila k nim 
pripomienky.  
 
Uznesenie: Komisia schvaľuje navrhované termíny zasadnutí s pripomienkami. 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 4 
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Ocenili viaceré témy 
novín a ich informačný prínos. Išlo najmä témy, ktoré rezonujú u obyvateľov aj na sociálnych 
sieťach – práce na Harmincovej, predĺženie Saratovskej a električka do Borov. 
Mikuláš Sliacky hodnotil noviny ako vydarené. „Myslím, že to, čo ľudí aktuálne zaujíma najviac, 
teda škrtenie peňazí, nové ceny a ,,zamrznutá" Harmincova, je správne zaradené vpredu. Žiaľ, 
úradníckym štýlom nudne napísané dejiny pošty v Dúbravke. Takmer tak zle, ako zle vyzerá 
samotná budova bývalej pošty. Naopak, výborne a zaujímavo urobený je článok o vtákoch, s 
pánom Chavkom. Podľa mňa najlepší materiál v novinách.“ 
Komisia kladne hodnotila rozhovor s Braňom Mojsejom. „Prinieslo to trošku kontroverzie, čo 
nie je na škodu,“ hovoril Pavol Jančovič. „On  je istota, keďže je verejnosti známy 
a kontroverzný,“ dodala Petra Ázacis. „Skvelé tipy na výlet, z toho by som možno aj rubriku 
urobila, a nemuseli by tam figurovať len prírodné miesta, ale možno nejaká pekná malá nová 
kaviareň, alebo nejaký priestor pre mamičky s deťmi. Možno by mohli Dúbravčania nejaké 
tipy posielať.“ 
Lukáš Jurko vyzdvihol „všehochuť“ novín, potrebu aj oddychových materiálov ako krížovky, 
sudoku či recepty. 
Maroš Repík otvoril tému športu v Dúbravských novinách. Pýtal sa, prečo sa posledná strana 
novín nevenuje športu, ale „príbehu seniorov“. Petra Ázacis ocenila v rámci športu Winter 
Games. 
Komisia sa zhodla na tom, že športové strany by sa mali venovať športovému dianiu a činnosti 
dúbravských športových klubov. 
 
Uznesenie: Komisia vzala pripravované Dúbravské noviny na vedomie. 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
 



K bodu 5 
Predseda komisie uviedol materiál prednostu miestneho úradu Rastislava Bagara 
o navrhovanom zrušení právnickej osoby Dúbravská televízia, spol. s r.o. ku dňu 1.3.2023 bez 
právneho nástupcu a jej vstupu do likvidácie. Členovia komisia debatovali o potrebe 
zachovania videotvorby a jej potrebe pre informovanosť obyvateľov.  Maroš Repík upozornil 
na potrebu zachovania archívu DT. 
 
Uznesenie: Mediálna komisia navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava - Dúbravka 
materiál prerokovať. Komisia považuje videotvorbu za potrebnú pre informovanie verejnosti. 
Navrhuje prednostovi miestneho úradu hľadať ďalšie možnosti pre rozširovanie a možnosti 
tvorby videozáznamov a videí na sociálnu sieť a do online priestoru. 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
K bodu 6 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti videopríspevkami. Debatovali o sledovanosti 
príspevkov a o tom, čo ľudí zaujíma. Poslanec Pavol Jančovič navrhol možnú rubriku „Čo vás 
trápi na facebooku“, najmä z občianskeho fcb Dúbravka. 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch na sociálnej sieti a videotvorbe 
tlačového referátu na sociálnej sieti za december 2022 a január 2023, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 7 
Členovia komisie debatovali o návrhu rozpočtu pre mediálnu oblasť na rok 2023 s orientačným 
výhľadom na roky 2024 a 2025. 
 
Uznesenie: Mediálna komisia navrhuje miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál 
prerokovať. V prípade priaznivého vývoja daňových príjmov odporúča komisia navýšiť 
rozpočet mediálnej oblasti v prospech videotvorby. 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 8 
Členovia mediálnej komisie hovorili o vizuálnych výstupoch mestskej časti, vizuálnej 
komunikácii miestneho úradu, Domu kultúry Dúbravka a miestnej knižnice, jej zjednotení 



a spolupráci. Debatovali tiež o potrebe komunikácie na sociálnej sieti a opätovnom oživení 
sociálnych sietí DKD. 
V bode Rôzne neprijali členovia komisie žiadne uznesenie. Dohodli sa, že téma sa budú 
venovať samostatne na ďalšom zasadnutí aj s vizuálnymi návrhmi grafiky DKD z minulosti. 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 27.1. 2023 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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