
 

                                                                         Mediálna rada Petržalky 

 

 
 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Mediálnej rady Petržalky 
 

Dátum stretnutia: 6. 2. 2020 

Miesto stretnutia: Zasadacia miestnosť na 8. poschodí MÚ Petržalka 

Čas stretnutia: 16.00 hod. 

 

 

Prítomní:  

 

a) Členovia MRP – poslanci: Ľuboš Kačírek, Juraj Kríž, Miroslav Dragun, 

Natália Podhorná  

b) Členovia – neposlanci: Peter Novák, Marián Ondrišík, Juraj Kosnáč 

c) Za starostu MČ Bratislava-Petržalka: Ľudmila Pastorová 

d) Ospravedlnení: Milan Vetrák, Jarmila Gonzalez Lemus 

e) Prizvaní k materiálom: Mária Urlandová (riaditeľka TV Bratislava), 

Daniel Bernát (referát komunikácie s verejnosťou) 

f) Tajomníčka komisie: Ivana Vrabľová 

g) Ďalší účastníci zasadnutia: Mária Halašková (referát komunikácie 

s verejnosťou) 

 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Informovanie o spolupráci MČ Petržalka s TV Bratislava – prizvaný hosť: 

Mária Urlandová, riaditeľka TV Bratislava 

3. Noviny Naša Petržalka – informácia o aktuálnom stave a plánovanom 

postupe v súvislosti s vydávaním novín  

4. Schválenie tajomníka Mediálnej rady Petržalky 

5. Monitoring mediálnych formátov zmluvných partnerov – mediálne výstupy 

6. Rôzne 

 

 

 



 

 

Bod  1. Otvorenie, schválenie programu 

Predseda komisie Ľuboš Kačírek otvoril zasadnutie Mediálnej rady Petržalky 

a konštatoval uznášaniaschopnosť komisie. 

 

Členovia Mediálnej rady Petržalky program rokovania schválili. 

 

 

Bod 2. Informovanie o spolupráci MČ Petržalka s TV Bratislava – 

prizvaný hosť: Mária Urlandová, riaditeľka TV Bratislava 

 

Riaditeľka TV Bratislava Mária Urlandová otvorila diskusiu predstavením práce 

TV Bratislava a ozrejmila históriu vzťahov s MČ Petržalka.  

Člen MRP Peter Novák vyjadril na úvod vďaku za prácu redaktorov v TV 

Bratislava. Zároveň konštatoval, že v rozpočte referátu komunikácie 

s verejnosťou predstavuje spolupráca s touto televíziou najvyššiu položku. Ako 

poznamenal, pri súčasnom stave by bolo vhodné pouvažovať nad spôsobmi 

dynamickejšej a modernejšej prezentácie TV Bratislava vrátane užšej 

komunikácie s ľuďmi prostredníctvom facebookovej stránky.  

Mária Urlandová uviedla, že televíziu pravidelne sleduje 11,5 % Bratislavčanov. 

Ďalej poukázala na nedostatočné zdieľanie videí TV Bratislava na sociálnych 

sieťach zo strany MČ Petržalka a vyjadrila názor, že sledovanosť video 

príspevkov na youtube má slabú perspektívu.  

Peter Novák spomenul aj svoju skúsenosť s nefungujúcim živým vysielaním na 

webovej stránke TV Bratislava. Pani Urlandová potvrdila občasné technické 

poruchy tohto druhu a napokon konštatovala, že TV Bratislava nemá ideálne 

finančné podmienky a je v zložitejšej situácii ako televízie podobného typu 

v krajinách, kde ich podporuje štát.  

Poslanec Miroslav Dragun apeloval na inováciu obsahovej stránky programov – 

poukázal na nevyváženosť názorového spektra v diskusných reláciách aj na 

moderátorské vedenie diskusií, ktoré podľa neho príliš eliminuje konfrontačný 

prístup.  

Mária Urlandová odmietla protežovanie konkrétnych poslancov zo strany 

televízie, vyššia účasť niektorých z nich je podľa nej spôsobená časovými 



možnosťami oslovených respondentov, ich vzťahom k danej téme diskusie alebo 

je výsledkom ich vlastnej aktívnosti.  

Poslanec Juraj Kríž upriamil pozornosť na malý divácky zásah relácií a poukázal 

aj na stagnáciu televízie v oblasti spracovania zvučiek a dizajnu štúdia. 

Ľudmila Pastorová navrhla, aby boli poslanci informovaní o pripravovaných 

témach diskusií v dostatočnom časovom predstihu, na čom by mohol 

participovať aj referát komunikácie s verejnosťou.  

Vedúci referátu komunikácie s verejnosťou Daniel Bernát vyjadril vzhľadom na 

rozpočtové možnosti referátu potrebu zvážiť možnosti, ako rozložiť finančné 

prostriedky čo najefektívnejšie, a z toho dôvodu navrhol zredukovanie 

frekvencie relácie Petržalských 13 zo 4 na 2 vydania mesačne, resp. vynechanie 

vysielania tejto relácie v letných mesiacoch. 

Mediálna rada Petržalky po ďalšej diskusii požiadala Máriu Urlandovú 

o predloženie návrhu na inováciu poskytovaných programov a služieb TV 

Bratislava vo vzťahu k MČ Petržalka. Do tohto procesu by sa mal zapojiť aj 

referát komunikácie s verejnosťou. 

Návrh uznesenia: MRP žiada TV Bratislava a referát komunikácie s verejnosťou 

o predloženie návrhu na inováciu obsahu ponúkaných služieb na základe 

uzatvorenej zmluvy, a to do 6. apríla 2020. 

 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 6 

ZA: 6 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Bod 3. Noviny Naša Petržalka – informácia o aktuálnom stave a 

plánovanom postupe v súvislosti s vydávaním novín 

Vedúci Referátu komunikácie s verejnosťou Daniel Bernát predstavil návrh 

inovácie novín Naša Petržalka v roku 2020 s tým, že prvé tohtoročné číslo novín 

bude vydané v marci 2020.   

Poslankyňa N. Podhorná vyjadrila spokojnosť s predloženým konceptom.  

Poslanec M. Dragun navrhol zapracovať do obsahu novín informácie o 

futbalovej lige. 



D. Bernát ďalej predložil návrh cenníka inzercie a etický kódex inzercie. M. 

Dragun v tejto súvislosti spomenul možnosť dvojakého cenníka s prihliadnutím 

na rôzne typy subjektov zadávajúcich reklamu. Podhorná poznamenala, že 

navrhované sumy pôsobia vzhľadom na to, že noviny ešte nemajú v prostredí 

dostatočné renomé, mierne nadhodnotené a odporučila do nich zarátať už aj 

DPH. Po „skúšobnom“ období by sa ukázal reálny záujem o inzerovanie, na 

základe čoho by sa ceny mohli zvyšovať, resp. upravovať. Marián Ondrišík 

upozornil na otázku pomeru zľavnenej a nezľavnenej reklamy.  

 

Stanovisko MRP k návrhu cenníka a etického kódexu inzercie: MRP berie na 

vedomie 

 

 

Bod 4. Schválenie tajomníka Mediálnej rady Petržalky 

 

Návrh uznesenia:  

Navrhovanou tajomníčkou Mediálnej rady Petržalky je Mgr. Ivana Vrabľová 

z Referátu komunikácie s verejnosťou. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 6                       

ZA: 6         

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Bod 5. Monitoring mediálnych formátov zmluvných partnerov – 

mediálne výstupy 

RKsV pošle mediálne výstupy členom MRP pravidelne najneskôr do 10. dňa 

v mesiaci za predchádzajúci mesiac. 

 

Bod 6. Rôzne  
Ďalšie zasadnutie mediálnej rady – 6. apríl 2020 o 16.00 hod. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 6                       

ZA: 6         

PROTI: 0   



ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:  Ivana Vrabľová, RKsV 

 

 

Schválil:  Ľuboš Kačírek, predseda Mediálnej rady Petržalky    
 


