Zápisnica zo zasadnutia mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka zo dňa 11.1.2017

Prítomní: Vladimír Straka(predseda), Mgr. Marcel Burkert, Maroš Repík, Ing. Pavel
Vladovič, Miroslav Markovič, Jozef Petrovský, Mgr. Zuzana Morávková
Neprítomný: Ing. Peter Hanulík
Hostia: Mgr. Ľuboš Krajčír
Predmet rokovania:
1. Kontrola uznesenia z 6.10.2016
2. Predstavenie nasledujúceho čísla Dúbravských novín
3. Prerokovanie a rozanalyzovanie článku kolegu Marcela Burkerta
4. Novinky Dúbravskej televízie
5. Rôzne

1. Uznesenie prijaté 6.10.2016, v ktorom mediálna komisia žiada konateľa Dúbravskej
televízie predložiť výsledky hospodárenia televízie, nákladové položky, rozpočet.
Uznesenie nesplnené pre neudanie termínu. Dňa 11.1.2017 opätovne prijaté.
Uznesenie z 6.10.2016 - predložiť ekonomické výsledky Dúbravskej televízie,
počty zamestnancov, rozpočet (zabezpečí konateľ DTv Ing. Rastislav Bagar bolo
stanovené na najbližsie zasadnutie mediálnej komisie, t.j: 8.2.2017.

2. Prítomní zhodnotili aktuálne číslo novín, p. Petrovský a p. Repík žiadajú preveriť
charakteru článku o víne. Šéfredaktorka Lucia Marcinátová dodala podklady týkajúce
sa najbližšieho čísla Dúbravských novín. Témou čísla sú tohtoročné priority
Dúbravčanov, ďalšou väčšou témou sú územné plány zón a urbanistické štúdie.
V súvislosti s novinami je potrebné riešiť aj problémy s distribúciou. Prebehla súťaž
na distribúciu novín, víťaz však nedodržal vysúťažené podmienky. Plánujeme s ňou
rokovať a prípadne opäť zmeniť dodávateľa. Maroš Repík navrhol osloviť Slovenskú
poštu.

3. Článok kolegu Marcela Burkerta si členovia mediálnej komisie dôkladne
rozanalyzovalii. Hlasovalo sa o zverejnení v pripravovanom čísle Dúbravských novín
( proti 5, za 0, zdržal sa 1). Komisia na návrh autora súhlasila, že sa k článku vyjadrí
ešte raz, a to po jeho prepracovaní zo strany autora, ktorý prepracovaný článok členom
komisie pošle e-mailom do 15.1.2017. Článok je rozdelený do troch okruhov. Ku
každému bodu bola otvorená debata.
V prvej téme článku, týkajúcej sa územných plánov zón a urbanistických štúdií
členovia postrádali objektivitu a obojstrannosť názorov.
V časti týkajúcej sa prieskumu sledovanosti DTv nebol objasnený cieľ a význam
prieskumu.
Nižšie uvedené body článok neobsahoval.
• Prvá časť článku o územnom pláne zón a urbanistických štúdiách - chýba
oslovená druhá strana. Túto tému aktuálne spracováva šéfredaktorka Lucia
Marcinátová do Dúbravských novín keďže výstavba je problémom a viac ľudí
na ňu poukazovalo.
• Druhá časť týkajúca sa zvýšenia rozpočtu Dúbravskej televízie a prieskumu
sledovanosti - chýba oslovenia konateľa, DTV a aj dôvod prečo sa zvýšila
dotácia, tiež chýbajú údaje a podrobnosti o prieskume, ako sa mal robiť, prečo
sa nerobí a čo by stál?
• Tretia časť - okruh týkajúci sa zvýšenia platu pána starostu RNDr. Martina
Zaťoviča, chýba údaj, kto návrh predložil a prečo, chýba oslovenie
predkladateľa materiálu, prípadne porovnanie platov iných starostov a pod.

4. Dúbravček a Dúbravočka – vyhodnocuje sa súťaž kresieb oblečení Dúbravčekov.
Pripravuje sa nakrúcanie prvých dielov, tvorba scény so scénografkou, dokončujú sa
kostými. Od členov mediálnej rady prišli návrhy vyplniť ranný vysielací čas, pridať
cestovateľské relácie, posťahovať bezplatné vysielanie a zaplniť vysielací čas.

5. V bode rôzne navrhol Jozef Petrovský urobiť článok / reportáž o preťaženosti pobočky
Slovenskej pošty v obchodnom centre Saratov.
Maroš Repík vyslovil požiadavku na optimalizáciu webového prostredia, z youtube na
server Dúbravskej televízie.

V Bratislave dňa 13.1. 2017

Zapísala: Zuzana Morávková

Vladimír Straka (predseda mediálnej komisie).................................................................

