Zápisnica zo zasadnutia mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka zo dňa 24.1.2018

Prítomní: Vladimír Straka(predseda), Mgr. Marcel Burkert, Maroš Repík, Jozef Petrovský,
Mgr. Zuzana Morávková
Neprítomný: Ing. Peter Hanulík
Hostia: Ing. Rastislav Bagar, Mgr. Ľubomír Navrátil, Mgr. Lucia Marcinátová
Predmet rokovania:
1. Otvorenie
2.

Februárové číslo novín

3.

Vysielanie Dúbravskej televízie

4.

Rôzne

5. Záver

1. Predseda komisie Vladimír Straka otvoril zasadnutie, začalo sa bodom rôzne, kde sa
prerokovala otázka distribúcie.
2. P. Repík si neželá aby bol na zadnej strane starosta – reklama na „Tanečnú so
starostom“. „Vadí mi to, nepoznám žiadne noviny, ktoré majú reklamu na zadnej strane,
sekundárne sa mi reklama nepáči, a je tam starosta s pani manželkou, čo môže byť
kontraproduktívne“, hovorí Repík. Ďalej pán Repík odporúča vykrátiť článok Dúbravčekovi
a Dúbravočke.
P. Marcinátová informovala, že v novinách plánuje robiť odpočet práce úradu - po
témach, chodníky/ihriská, sociálna oblasť a pod.
3. Dúbravská televízia:
Prerokovanie anonymného podnetu, ktorý predložil kolega Burkert.
1.P.prednosta informoval o spôsobe fungovania DTv :
„Dúbravskú televíziu z pohľadu riadenia financií a procesov riadim ja. Finančne je
stabilizovaná, nikdy som nemal ambíciu riadiť ju dramaturgicky, dramaturgiu aktuálne rieši
Zuzana Morávková. Z finančného hľadiska máme možnosť natočiť 15 reportáží mesačne.
Ktoré akcie budú spracované do obrazovej podoby teda určuje p. Morávková. Nedostal som
žiadnu spätnú väzbu, že by DTv informovala a fungovala horšie“.
P. prednosta ďalej informuje o tom, že pán Olejník nie je šéfredaktor, ale výkonný
zamestnanec.

Reagoval aj na ostatné podnety z anonymného listu – (v prílohe):
Dúbravskú televíziu riadi prokurista, predtým konateľ, Rastislav Bagar.
p. Zajíček nie je zamestnanec, jediné, čo robí, sú reportáže pre BSK a p. Kubička stále
pre DTv pracuje ako živnostník.
Je pravdou, že vo väčších televíziách si redaktori strihajú sami, u nás to redaktori nevedia, tak
strihá strihač. Úsporu nákladov by to však nespôsobilo nakoľko by bolo potrebné zaplatiť za
strih redaktorom.
p. Bojda je skúsený kameraman. Na zasadnutí zastupiteľstva zoradil sedenie, nasvietil
a poprehadzoval miestnosť do aktuálnej podoby, vie, čo robí.
DTv nenatáča relácie z finančných dôvodov a aj keď v liste sú nápady dobré, nie sú poslaním
DTv.
Reklamu sme skúšali rozbehnúť ale Dúbravský trh je veľmi malý. Máme externého človeka,
ktorý je platený len za reklamu, ktorú zoženie.
Úlohu si televízia plní, informovanosť je dostatočná. Ak máte pocit, že nie je DTv dobrá,
predložte to na zastupiteľstve.
Prednosta ďalej informoval, že minulý rok začala masívna obnova hardweru a techniky podľa
potreby. Za tú dobu čo v DTv pôsobí sa kúpili 2 HDčkové kamery. Rozšírili sa strižňa o HD
vstupy.
Repík: „Nastavené pravidlá sú síce neštandardné, ale v poriadku“. „Spravme nejaký plán na
rok 2018“.
p. Repík navrhol aby redaktorov kontrolovala Morávková.
Pán Bagar uviedol, že to nie je jej úloha, Redaktori sú zodpovední za svoju prácu
prokuristovi.
Straka: „Tí ľudia vedia, čo robia“.
P. Navrátil hovorí o dôležitosti obrazového záznamu v dnešnej dobe.
4. Pán Navrátil hovoril o distribúcií novín, distribútora musíme vybrať verejnou
súťažou. Aktuálne noviny roznáša distribučná spoločnosť, roznos je efektívny ale dlho trvá,
navyše, je pár adries, kde distribútorov nepustia a nemôžu noviny naschránkovať.
Pán Navrátil ďalej informoval o aktuálnej ponuke od distribučnej spoločnosti jedného
veľkého potravinového reťazca, že by Dúbravské noviny roznášali spolu s ich letákmi avšak
oni neschránkujú.
„Na 100 percent to nikdy fungovať nebude“, hovorí pán Navrátil.
p. Petrovský informoval o tom, že u nich v bytovom dome sú noviny položené v spoločných
priestoroch a schránkuje ich on.
p. Repík navrhol znížiť distribúciu a dať noviny na verejne prístupné miesta

p. Prednosta: „Treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Väčšina týchto domov je zamknutá
a bojuje s nevyžiadanou reklamou.“ Distribúcia nám nefunguje, skúsili sme všetky možné
kanály, ja čakám, kým to dojde ekonomicky do takého bodu, kým bude výhodnejšie posielať
noviny tým, ktorí si ich objednajú“.
Predseda Vladimír Straka uzavrel zasadnutie mediálnej komisie, o termíne ďalšieho
rokovanie budú členovia informovaní emailom.

