
Zápisnica zo zasadnutia mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka zo dňa 28.6.2017 

 

Prítomní:  Mgr. Marcel Burkert, Ing. Pavel Vladovič, Miroslav Markovič, Jozef Petrovský, 
Mgr. Zuzana Morávková 

Program: 

1.  Otvorenie 

2.  Posledné číslo novín 

3.  Vysielanie Dúbravskej televízie  

4.  Rôzne 

5.  Záver 

 

 

2. Distribúcia novín je problematická, treba hľadať riešenie. Noviny sa neschránkujú.  
Vladovič: „Keď to my zaplatíme pošte, pošta by to mala zaplatiť poštárom.“  
Kolega Burkert navrhol osloviť ľudí, či dostali DN prostredníctvom facebooku po pár 
dňoch od začiatku distribúcie.  
 

3. P. Markovič- Dúbravočka je veľmi dobrý projekt. Podľa mňa je to fajn.  
Diskusia o tom, či treba predkladať plán vysielania Dúbravskej televízie mediálnej 
komisií.  
P. Petrovský navrhol schvaľovanie obsahovej štruktúry DTv, vyjadril sa negatívne 
k novému programu Dúbravček a Dúbravočka a k nedostatku športových reportáží.  
 

4. Rôzne:  
 
- Župné voľby- politická reklama v novinách / televízií. Členovia komisie sa zhodli 

na tom, že pokiaľ by bol rozsah politickej inzercie veľký, navrhovali by ju 
umiestniť do prílohy novín.  

      Pred politickú reklamu umiestniť nápis: Redakcia nezodpovedá za obsah           
      a  nevyjadruje názor novín.  

      Hlasovanie: za: 4 proti: 0 zdržalo sa: 0 

- Konzultácia o zmene dňa / času komisie podľa potreby a podľa uzávierky novín. 
  
      Hlasovanie: za: 3, proti: 1 
 

- Rokovanie o predmete komisie:  



 

p. Vladovič: „Komisia by mala určovať základný smer, ktorý vieme určiť na celé 
obdobie fungovania. Nemyslím si, že je vhodné kontrolovať jednotlivé reportáže 
a články.“ 

p. Markovič: „Ja môžem akurát tak súhlasiť. Noviny sú podľa mňa dobré ako sú, 
televízia tiež.“ 

p. Petrovský: „Ja som už 15 rokov v komisiách, ide o to aby sme sa poradili, 
šéfredaktorka by to privítala aby sme sa poradili. Poradiť jej, povedať kam majú ísť, 
čo zdokumentovať.“ 

p. Burkert: „Ja som svoj názor vyjadril pred rokom, zlúčiť našu komisiu s kultúrnou 
napríklad. Naša komisia sa nedá s komisiou územného rozvoja porovnať.“ 

Komisia by sa mala jednak stretávať k náhľadu novín, jednak sa vyjadrovať k tomu, 
čo je za nami.  

Ďalšie zasadnutie mediálnej komisie stanovené na termín okolo 15.8. 2017 

 


