
 

                                                                         Mediálna rada Petržalky 

 

 

 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Mediálnej rady Petržalky 
 

Dátum stretnutia: 21. 5. 2020 

Miesto stretnutia: Zasadacia miestnosť na 8. poschodí MÚ Petržalka 

Čas stretnutia: 16.00 hod. 

 

 

Prítomní:  

 

a) Členovia MRP – poslanci: Ľuboš Kačírek, Juraj Kríž (neprítomnosť po 3. 

bode), Miroslav Dragun, Natália Podhorná, Milan Vetrák (neprítomnosť 

po 2. bode)  

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

Jarmila Gonzalez Lemus 

c) Za starostu MČ Bratislava-Petržalka: Ľudmila Pastorová 

d) Ospravedlnení: 0 

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

Daniel Bernát (referát komunikácie s verejnosťou) 

f) Tajomníčka komisie: Ivana Vrabľová 

g) Ďalší účastníci: Silvester Ernek (TV Bratislava), Jakub Kuruc (referát 

komunikácie s verejnosťou) 

 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Budúcnosť spolupráce medzi TV Bratislava a Mestskou časťou 

Bratislava-Petržalka – prezentácia doručených návrhov riaditeľky TV 

Bratislava p. Urlandovej, stanovisko referátu komunikácie s verejnosťou, 

diskusia.   

3. Zhodnotenie aprílového vydania novín Naša Petržalka. 

4.  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. Budúcnosť spolupráce medzi TV Bratislava a Mestskou časťou 

Bratislava-Petržalka – prezentácia doručených návrhov riaditeľky TV 

Bratislava p. Urlandovej, stanovisko referátu komunikácie s verejnosťou, 

diskusia 

 

Daniel Bernát otvoril diskusiu vyjadrením stanoviska Referátu komunikácie 

s verejnosťou (RKsV) v zmysle pokračovania spolupráce s TV Bratislava 

v upravenom režime s redukciou vysielania relácie Petržalských 13 z pôvodných 

štyroch na dve relácie mesačne. Týmto krokom by došlo zhruba k tretinovej 

úspore v rámci rozpočtových opatrení vynútených pandémiou koronavírusu 

s tým, že časť ušetrených prostriedkov by bolo investovaných do 

prevádzkovania novej aplikácie SOM ako moderného komunikačného nástroja 

mestskej časti.  

Bernát sa ďalej vyjadril k poskytnutému materiálu zo strany TV Bratislava 

k navrhovaných inováciám obsahu vysielania. Konštatoval, že referát 

komunikácie konzultuje s TV Bratislava témy na reportáže, no zároveň vyjadril 

názor, že od televízie ako poskytovateľa služby by očakával väčšiu mieru 

vlastnej iniciatívy a kreativity pri hľadaní tém a ich spracovaní. V tejto súvislosti 

pripomenul nevyužitý potenciál facebookovej stránky televízie. 

Silvester Ernek reagoval, že televízia poskytuje za daných okolností pri  objeme 

financií, ktoré ma k dispozícii, veľmi kvalitný produkt. Mária Urlandová 

poznamenala, že by uvítala zo strany referátu dodávanie informácií 

spracúvaných do tlačových správ vopred, aby mala TV Bratislava exkluzívny 

materiál. Niektorí členovia Mediálnej rady Petržalky tento názor podporili. 

V ďalšej diskusii členov rady sa polemizovalo o kvalite ponúkaných produktov 

zo strany TV Bratislava a upozorňovalo sa na potrebu efektívneho rozdelenia 

finančných prostriedkov z rozpočtu referátu komunikácie s verejnosťou 

v kontexte koronakrízových opatrení. Padla aj pripomienka, že pokiaľ by referát 

vstupoval do obsahovej dramaturgie televízie vo väčšej miere, mohol by to byť 

zásah do nezávislosti, ktorú deklaruje. Väčšina členov rady sa zhodla na tom, že 



sociálne siete sú veľmi dôležité pre propagáciu obsahu a komunikáciu 

s divákmi, čím by sa dal nadviazať kontakt aj s mladším publikom. V súvislosti 

s programom televízie sa poukázalo aj na vysokú mieru repríz.  

Silvester Ernek konštatoval menší záujem o TV Bratislava zo strany mladých 

divákov, pripomenul však, že je to dané aj charakterom obsahov, ktoré sa venujú 

vážnym témam, nie zábave. Podľa neho by sa pri redukcii vysielania relácie 

Petržalských 13 zo štyroch na dve mesačne vytratila aktuálnosť obsahu. 

Predseda Mediálnej rady poukázal na to, že niektoré príspevky sú aj v súčasnosti 

vysielané tak, že strácajú aktuálnosť.  

Poslanec Milan Vetrák upozornil na chýbajúcu mediálnu stratégiu zo strany 

referátu komunikácie s verejnosťou, zdôraznil dôležitosť lokálnych médií pre 

ľudí z danej oblasti, pripomenul, že ambícia podporovať regionálne médiá stála 

už pri zrode Mediálnej rady Petržalky a zároveň spochybnil uvedené argumenty 

o  nutnosti šetrenia finančných prostriedkov z dôvodu koronakrízy. Pripomenul, 

že najnovší prieskum sledovanosti od agentúry Fokus hovorí o dobrých 

výsledkoch TV Bratislava a že táto televízia patrí z hľadiska výrobných cien 

k najlacnejším. 

Členovia Mediálnej rady Petržalky ďalej konštatovali, že pri súčasnom rozdelení 

finančných prostriedkov z rozpočtu referátu komunikácie s verejnosťou je veľký 

podiel vyčlenený na výstupy pre podobnú cieľovú skupinu prijímateľov skupinu 

(TV Bratislava, noviny Naša Bratislava) na úkor ostatných. Pri zohľadnení 

pomeru ceny a kvality sa rada napokon zhodla na 50-percentnej redukcii 

finančných prostriedkov, ktoré sú vyhradené na služby zo strany TV Bratislava.  

Návrh uznesenia: Mediálna rada Petržalky odporúča starostovi mestskej časti 

Bratislava-Petržalka úpravu zmluvy na poskytnutie služieb regionálneho 

televízneho vysielania so spoločnosťou City TV, s.r.o., ktorá prevádzkuje 

televíznu stanicu TV Bratislava, v časti odmena redukciou fakturovanej čiastky 

o 50 % a zároveň odporúča rokovať o úprave vysielaných formátov.  

 

 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0 

ZDRŽALI SA: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

Bod 3. Noviny Naša Petržalka – Zhodnotenie aprílového vydania novín  



Mediálna rada Petržalky zhodnotila obsahovú stránku aprílového čísla novín 

Naša Petržalka pozitívne a navrhla niekoľko drobných grafických úprav. 

Zároveň skonštatovala, že viaceré pripomienky z hodnotenia marcového 

vydania novín boli zohľadnené.  

 

Bod 4. Rôzne 

Jakub Kuruc rozdal členom Mediálnej rady Petržalky informačné materiály 

o aplikácii SOM, ktorú mestská časť využívala v skúšobnom režime s ambíciou 

prejsť na plnohodnotnú platenú verziu. Mediálna rada tento krok privítala. 

 

Návrh uznesenia: Mediálna rada Petržalky odporúča starostovi Mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, aby sa 10 000 eur z ušetrených finančných prostriedkov 

v nadväznosti na predchádzajúce uznesenie TV Bratislava vyhradilo na 

investovanie na prevádzkovanie aplikácie SOM a na jej podporu. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8                       

ZA: 8         

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Členovia Mediálnej rady Petržalky si určili termín ďalšieho zasadnutia na 18. 

jún 2020 o 16.00 hod. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 8                       

ZA: 8         

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Zapísala:  Ivana Vrabľová, RKsV 

 

Schválil:  Ľuboš Kačírek, predseda Mediálnej rady Petržalky  

 


