
Zápisnica zo zasadnutia Komisie mediálnej zo dňa 14.3. 2023 
 
Prítomní členovia komisie: Mikuláš Sliacky, Juraj Štekláč, Maroš Repík, Petra Ázacis, Pavol 
Jančovič (online) 
Neprítomný: Anka Hnátová, Lukáš Jurko 
Tajomník: Lucia Marcinátová 
 
Návrh programu 
0. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania. 
1. Dúbravské noviny – pripravované číslo - témy a posledné vydané číslo. 
2. Videotvorba mestskej časti. 
3. Návrh na zlúčenie Mediálnej komisie a Komisie kultúry, vytvorenie jednej Komisie pre 
kultúru a média. 

4. Rôzne. 

 
K bodu 0 
Predseda komisie privítal členov a otvoril rokovanie. Program zasadnutia bol preukázateľne 
schválený. 
 
Hlasovanie: 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 1 
Členovia komisie debatovali poslednom čísle Dúbravských novín. „Za mňa sú ako vždy 
obsahovo multižánrové, čo sa mi veľmi páči,“ hodnotil Pavol Jančovič  
Miky Sliacky hovoril o potrebe väčšieho písma vo vynáškach – vybraných faktoch v rámiku. 
Otvoril tiež tému kvality papiera a tlače. „Niektoré témy sú pretextované, čo je na úkor veľkosti 
písma.“ Upozornil tiež na úradnícke vety v poslednom čísle.  
Šéfredaktorka informovala o pripravovaných najbližších témach. 
 
Uznesenie: Komisia prediskutovala kvalitu Dúbravských novín a technické záležitosti, 
pripravované číslo zobrala na vedomie. 
 
Hlasovanie: 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 2 
Členovia komisie diskutovali v súvislosti s videotvorbou, pozreli si niekoľké videá vytvorené 
na sociálnu sieť. Pozvaný tvorca videí Robert Lattacher na zasadnutie neprišiel.  
Maroš Repík hovoril o potrebe technického preškolenia tvorcu. Upozornil na vytrácajúci sa 
dizajn manuál mestskej časti. Navrhol vytvoriť hlavičky do videa  – bez komentára, reportáž, 
rozhovor, spraviť mustru, šablónu. 



„Z môjho pohľadu nie je video tvorba adekvátna k aktuálnym trendom. Či sa jedná o 
pozvánky, alebo reportáže z udalostí, vidím tam veľký priestor na zlepšenie. Rukopis z čias DT 
je očividný. Je potrebné videotvorbu oživiť a priniesť moderný a dynamický štýl,“ hodnotil 
Pavol Jančovič. 
Kriticky sa k videotvorbe vyjadrila Petra Ázacis a aj Miky Sliacky. „Videá sú zlé, prehlbuje sa 
to, má to zlý dopad celkovo,“ dodal Miky Sliacky. 
 
Uznesenie: Mediálna komisia vyjadruje nespokojnosť s videotvorbou a navrhuje vrátiť sa 
k návrhom z minulosti, určiť zodpovednú osobu za tlačové výstupy mestskej časti. 
 
Hlasovanie: 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
K bodu 3 
Predseda komisie Juraj Štekláč hovoril o návrhu na zlúčení komisií a vzniku jednej komisie 
pre kultúra a média.  „Nepodarilo sa zmeniť a skvalitniť videotvorbu, lebo sme nenašli 
partnera na strane úradu. Dúbravské noviny sa podarilo redizajnovať, skvalitniť, lebo sme ho 
našli v osobe šéfredaktorky. Problém videí je umelecký, nie spravodajský, preto by sa tým 
mohla zaoberať kultúrna komisia.“ 
„Moje stanovisko je neutrálne. Ak sa rozhodneme komisie zlúčiť, nemám s tým najmenší 
problém. Zároveň si však myslím, že to vytvára riziko na dlhé zasadania komisií,“ komentoval 
Pavol  Jančovič. 
Maroš Repík hovoril o dôležitosti médií v súčasnej dobe, potrebe sociálnych sietí.  
„Podceňujeme média a dôležitosť mediálnej komisie.“ 
Členovia debatovali o potrebe vedenia tlačového referátu, oddelenia. 
 
Uznesenie: Komisia prerokovala návrh na zlúčenie Mediálnej komisie a Komisie kultúry. 
 
Hlasovanie: 
Za: 1 
Proti: 2 
Zdržalo sa: 2 
 
Záver:  
Predseda komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
 
V Bratislave dňa 16. 3.  2023 
 
Zapísala:             Overil: 
Mgr. Lucia Marcinátová            MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH 
tajomníčka komisie            predseda komisie 
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