
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 23.2. 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. Dúbravské noviny – pripravované číslo, náhľad a posledné vydané číslo 
2. Videotvorba za február 
3. 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 
Členovia komisie debatovali o pripravovanom čísle Dúbravských novín. Ocenili pestrosť tém 
a informačný prínos novín. 
„Noviny sú ako obvykle kvalitne pripravené, pristavil by som sa pri dvoch témach, obe témy 
sa týkajú negatív, témy rušenia,“ hodnotila predseda komisie Juraj Štekláč. „Mrzí ma v 
spravodajskom článku z miestneho zastupiteľstva, aj nakoľko sa to bezprostredne dotýka 
Komisie mediálnej, že sa nie dostatočný rozsah venoval téme rušenia Dúbravskej televízie, 
myslím, že na zastupiteľstve prebehla pomerne široká diskusia, a bolo teda z čoho čerpať. 
Druhá téma rušenia sa týka zrušenej autobusovej linky, a tu naopak oceňujem široké 
informovanie verejnosti.“ 
Anka Hnátová vyzdvihla spravodajskú „klasiku“, ako predstavovanie poslancov a informácie 
o zdražovaní. „Som prekvapená, že linka 27 zaniká. Páči sa mi stĺpček o kŕmidlách. Pekný je 
rozhovor so šperkárkou, článok o zvieracom cintoríne, Kriste Bendovej a tiež pôstne 
recepty.“ 
 
Uznesenie: Komisia vzala pripravované Dúbravské noviny na vedomie s pripomienkami. 
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
 
 



 
K bodu 2 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti videopríspevkami. Debatovali o sledovanosti 
príspevkov a o tom, čo ľudí zaujíma. Maroš Repík navrhol širšiu diskusiu o videotvorbe na 
najbližšej komisii. 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala a diskutovala o príspevkoch na sociálnej sieti a videotvorbe 
tlačového referátu na sociálnej sieti za február 2023, berie ich na vedomie.  
 
Hlasovanie: 
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
V Bratislave dňa 27.2. 2023 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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