
 
                                                                         Mediálna rada Petržalky 

 

 
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia dňa 19. 11. 2019 

 

Začiatok: 16.00 hod. 

Prítomní: Ľ. Kačírek, J. Kríž, M. Dragun, Ľ. Pastorová, R. Choleva, M. Vetrák 
Neprítomní, ospravedlnení: N. Podhorná 
 
 

Program zasadnutia:  

1. Schválenie programu 
2. Propagácia MC v roku 2019 - aktuálny stav (príloha č. 1) 
3. Návrh propagácie MC v roku 2020 - návrh rozpočtu (príloha č.2) 
4. Návrhy členov – neposlancov do MRP 
5. Rôzne  

 
Bod  1. Otvorenie, schválenie programu 

Na základe časového prestoju na začiatku rokovania sa prirodzene rozvinula 
diskusia o navrhovaných kandidátoch z radov neposlancov. Tento bod bol 
preto predradený – ako bod č.2 – pred propagáciu. Ostatný program 
pokračuje v plánovanom poradí, nakoniec bude MRP rokovať o zostávajúcich 
bodoch Uznesenia č. 113 MZ a ich plnení. Podľa Uznesenia 113, bod B), 
starosta nominoval k 31.7.2019 svojho zástupcu v MDP Ľudmilu Pastorovú, 
ktorá sa podujala spísať zápisnicu z rokovania Rady.  O tajomníkovi MPR 
budú členovia rad hlasovať na konci zasadania.  

 

Bod 2. Návrhy členov – neposlancov do MRP  

Podľa uznesenia MZ č. 113, bod E, predseda predložil návrhy na voľbu 
ďalších členov Mediálnej rady. Nominovaní boli:  

 Peter Novák (za posl. klub PRE Petržalku a Zmena zdola)  

 Marián Ondrišík (za posl. klub Robíme PRE Petržalku) 

 Martin Štuk (za poslanecký klub Robíme PRE Petržalku) 

 Jarmila Gonzáles-Lemus (za posl. klub Mladá Petržalka) 

 Martina Halušková (za poslanecký klub Team Vallo) 

 Michal Horváth (za nezávislých poslancov) 
 
Po diskusii Mediálna rada schválila, že neposlaneckých členov bude päť 
z nominovaných; za každý poslanecký klub jeden nominovaný kandidát a jeden 
kandidát za nezávislých.  MRP hlasovala za štyroch kandidátov jednotlivých klubov, 
posl. Klub Robíme PRE Petržalku bude vyzvaný predsedom MRP, aby nominoval 
jedného z dvoch navrhovaných kandidátov.   



 
Komisia sa tiež zhodla na tom, že na zasadnutia Mediálnej rady môžu byť 
prizývaní okrem zástupcu Referátu komunikácie s verejnosťou (ktorý je zároveň 
tajomníkom MRP) aj zástupcovia príspevkových organizácií, najmä KZP a MKP, 
periodika Naša Petržalka alebo TV BA.  
 
Uznesenie: Mediálna rada Petržalky schvaľuje 4 kandidátov za jednotlivé kluby za 
svojich členov:   
 

 Jarmila Gonzáles-Lemus (posl. klub Mladá Petržalka) 

 Martina Halušková (posl. klub Team Vallo)  

 Peter Novák (posl. klub PRE Petržalku a Zmena zdola) 

 Michal Horváth (za nezávislých poslancov) 
 
Piaty člen MRP za poslanecký klub Robíme PRE Petržalku bude schválený po tom, 
čo svoju preferenciu medzi dvomi navrhovanými kandidátmi Mariánom Ondrišíkom a 
Martinom Štukom nahlási predseda poslaneckého klubu predsedovi MDP, najneskôr 
do zasadnutia Miestnej rady. 
  
Hlasovanie: Prítomných: 5                      Za:  5           Proti:   0  Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Bod 3. Propagácia MC v roku 2019 – aktuálny stav 

Komunikačné oddelenie pripravilo prehľad (tabuľku – príloha č. 1) 
propagačných aktivít za rok 2019 s dátumom zverejnenia, linkom na článok a oblasť, 
ktorej sa propagácia týka.  
Tabuľka je prílohou č. 1 k zápisnici. 
 
Vedúci Odd. komunikácie s verejnosťou uviedol tri najsilnejšie témy roku 2019: 

1. škôlky 
2. kosenie 
3. parkovanie 

 
Novinky v oblasti propagácie MČ: 

- Nové logo Petržalky (súťaž), 
- Pravidelná „hodinka so starostom“ a „hodinka s poslancami MČ“ – stretnutia 

s verejnosťou na mesačnej báze, 
- Noviny Naša Petržalka. 

 
Otázkou zostáva inzercia novín. Ak sa spustí v roku 2020, treba počítať s navýšením 

strán a potrebou zamestnať na to externe človeka zabezpečujúceho nákup 

reklamy pre noviny. 
 
Plánovaná propagácia aktivít MČ pre rok 2020 pozostáva z veľkej časti 
z plánovaných aktivít (napr. pravidelných kultúrnych a športových podujatí). 

 
 



Bod 4. Návrh propagácie MČ v roku 2020 – návrh rozpočtu  

V roku 2019 malo odd. komunikácie rozpočet 138-tisíc € na propagáciu 
mestskej časti. Oddelenie KsV dávalo návrh na zvýšenie rozpočtu do celkovej sumy 
198-tisíc € (príloha 2). 
 
Kompletizovaním rozpočtu finančné odd. navrhlo na propagáciu MČ, ktorá vecne 
prislúcha odd. komunikácie s verejnosťou sumu 143-tisíc € pre (príloha č. 3), o tomto 
návrhu rokovali i poslanci v komisiách. 
 
R. Choleva, vedúci OKsV predstavil, čo zahŕňa ním navrhovaná suma 198-tisíc € 
(príloha 2). Dramatickým znížením v rozpočte bola suma pre TV BA, ktorá zo 
zmluvných 60-tisíc €/rok (5-tisíc €/mesačne), klesla na 5-tisíc €, čo v podstate vystačí 
na jeden mesiac v roku 2020. Výpovedná lehota zmluvy s TV BA je jeden mesiac. 
Takto schválený rozpočet znamená ukončenie spolupráce s TV BA, čo sa nestretlo 
so súhlasom viacerých členov mediálnej rady. V diskusii sa zaznela potreba 
prieskumu sledovanosti, príp. dosahu ako i potreba oboznámiť sa s obsahom 
súčasnej  zmluvy (pošle členom MRP R. Choleva). Žiaduce formáty by bolo možné 
súťažiť, treba určiť presné kritériá a mať na to vyšší rozpočet. R. Choleva pri položke 
nové prevádzkové zariadenia, prístroje a technika za 10-tisíc € uviedol, že je možné 
v prípade, že TV BA nebude poskytovať pre MČ svoje služby, zakúpiť vybavenie pre 
štúdio „in house“. 
Členovia rady požiadali o rozpis technológií,  rozpočtovaných v sume 10-tisíc. Návrh 
na 20-tisíc na novú webstránku MČ sčasti stratil svoju opodstatnenosť po tom, čo MČ 
Petržalka získala 3. miesto v súťaži ZlatyErb.sk 2019 v kategórii „Najlepšia stránka 
miest a mestských častí“ (https://www.webyportal.sk/sutaz-zlaty-erb.xhtml). 
Periodikum Naša Petržalka je rozpočtovaná na 11 čísel za 55-tisíc. Diskusia bola 
ohľadom inzercie a teda spolupodieľaní sa novín na svojich nákladoch. V takom 
prípade je nevyhnutná potreba prijať niekoho výlučne na túto činnosť. Niektorí 
členovia preto navrhovali znížiť túto sumu ako i znížiť počet čísel. Rovnako 
navrhovali znížiť sumu plánovanú na prenos zasadaní Miestneho zastupiteľstva 
(počet 12 prenosov/rok je nepravdepodobný). Ušetrené peniaze by mohli ísť na 
navýšenie rozpočtu pre TV BA. Počas diskusie odišiel poslanec Juraj Kríž a kvórum 
sa znížilo na 4. 
 
K uvedeným položkám členovia rady hlasovali nasledovne: 
 
Uznesenie a) Mediálna rada Petržalky na návrh M. Vetráka odporúča znížiť sumu na 
priame prenosy MZ zo 4 200 € na 2 800 €. V zníženej sume je zahrnuté pokrytie 6 
riadnych a 2 mimoriadnych zasadaní MZ. 
 
Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  4           Proti:   0  Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie b) Mediálna rada Petržalky na návrh M. Vetráka odporúča vyškrtnúť celú 

položku na nákup novej techniky vo výške 10-tisíc €. 

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  1         Proti:   0      Zdržal sa: 3 
Záver:  Uznesenie nebolo schválené. 



 

Uznesenie c) Mediálna rada Petržalky na návrh M. Vetráka odporúča znížiť počet 

čísel periodika Naša Petržalka z 11 na 8  a zároveň znížiť náklady z 55-tisíc na 48-

tisíc €. 

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  1       Proti:   1   Zdržal sa:  2 
Záver:  Uznesenie nebolo schválené. 

 

Uznesenie d) Mediálna rada Petržalky na návrh M. Draguna odporúča znížiť počet 

čísel periodika Naša Petržalka z 11 na 8  a zároveň znížiť náklady na tlač 

a distribúciu z 55-tisíc na 40-tisíc €. A na človeka zabezpečujúceho inzerciu vyčleniť 

plus 7-tisíc €, celkovo teda vo výške 47-tisíc € na periodikum Naša Petržalka. 

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  2       Proti:   0   Zdržal sa:  2 
Záver:  Uznesenie nebolo schválené. 

 

Uznesenie e) Mediálna rada Petržalky na návrh Ľ. Pastorovej odporúča znížiť počet 

čísel periodika Naša Petržalka, najmenej však na 8 čísel, s tým, že náklady na tlač 

a distribúciu budú 40-tisíc € a náklady na človeka zabezpečujúceho inzerciu do novín 

vo výške 7-tisíc €; celkovo teda priamo z rozpočtu MČ vo výške 47-tisíc € na 

periodikum Naša Petržalka plus príjem z inzercie (príjem viazaný na propagáciu MČ 

– noviny).  

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  4           Proti:   0  Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie f) Mediálna rada Petržalky na návrh M. Vetráka odporúča vrátiť 

do rozpočtu pôvodných 60-tisíc € pre TV BA (podľa zmluvy). 

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  1       Proti:   1   Zdržal sa:  2 
Záver:  Uznesenie nebolo schválené. 

 

Uznesenie g) Mediálna rada Petržalky na návrh M. Vetráka odporúča škrtnúť celú 

položku na novú web-stránku MČ. 

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  1       Proti:   2   Zdržal sa:  1 
Záver:  Uznesenie nebolo schválené. 

 



Uznesenie h)  Mediálna rada Petržalky na návrh M. Draguna odporúča znížiť 

položku na novú web stránku MČ z 20-tisíc na 15-tisíc €.  

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  3          Proti:  1    Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie i) Mediálna rada Petržalky na návrh M. Vetráka odporúča zvýšiť položku 

„sponzorovanie príspevkov MČ Petržalka na sociálnych sieťach“ zo 6-tisíc na 10-tisíc 

€.  

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  4           Proti:   0  Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie j) Mediálna rada Petržalky na návrh M. Draguna odporúča zmenu 

v položke „televízia – zmluvná suma za výrobu a vysielanie relácií v TV Bratislava, 

týkajúcich sa Petržalky“ a to, vyňať slová „zmluvná“ a „TV BA“, v novom znení.: 

„televízia – suma za výrobu a vysielanie relácií, týkajúcich sa Petržalky“ a navýšiť ju 

na sumu 15 400 €, čo umožňujú prijaté predchádzajúce uznesenia MRP. 

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  3       Proti:   0   Zdržal sa:  1 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Bod 5. Kontrola plnenia úlohy vyplývajúcich z Uznesenia č. 113 MZ  

Z Uznesenia č. 113 Miestneho zastupiteľstva zo dňa 25.6.2019 ostávajú na 

prerokovanie MRP ešte body G, H, I a K.  Členovia rady o nich rokovali jednotlivo: 

 K bodu G) Uznesenia 113 – monitoring mediálnych formátov zmluvných 
partnerov 
Pod zmluvnými partnermi MRP chápe TV BA, noviny Naša Petržalka 
a ostatná platená propagácia MČ, za ktorú vecne zodpovedá odd. 
Komunikácie s verejnosťou. Mediálne výstupy od týchto subjektov na 
mesačnej báze bude OKsV zasielať členom MRP elektronicky vždy do 10. dňa 
nasledujúceho mesiaca. 

Uznesenie a) Mediálna rada schválila, že predmetný monitoring (podľa uznesenia 
113 bod G MZ) výstupov z TV BA, z periodika Naša Petržalka a z platenej 
propagácie, za ktorú vecne zodpovedá odd. Komunikácie s verejnosťou, bude 
zasielaný členom Mediálnej rady mailom, s obsahom: 

- Link na úložisko (mesačný súhrn odvysielaných príspevkov TV BA o Petržalke 
– podľa zmluvy), 

- Link na elektronickú verziu novín Naša Petržalka, 
- Súhrnný prehľad platenej propagácie odd. Komunikácie s verejnosťou. 

Tento monitoring bude zasielaný do 10 dní od začiatku mesiaca za predchádzajúci 
mesiac.  



Výnimkou je prvý monitoring za október 2019. Tento bude zaslaný členom Mediálnej 
rady do 25. 11. 2019. 
 
Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  4           Proti:   0  Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 
 

 K bodu H) Uznesenia 113 – 1.)  
Uznesenie b) Mediálna rada poverila OKV, aby komunikovalo úlohu vyplývajúcu 
z Uznesenia, t.j. požiadavku TV BA o potrebe doplnenia dodatku o Mediálnej rade do 
súčasnej Zmluvy v zmysle „poskytuje súčinnosť Mediálnej rade Petržalky v zmysle jej 
štatútu“ – do 1.12. 2019 
 

 K bodu H) Uznesenia 113 – 2.) 
Uznesenie c) Mediálna rada poverila OKV, aby komunikovalo žiadosť Redakčnej 
rade, aby interné dokumenty a zmluvy periodika Naša Petržalka boli doplnené 
v zmysle „poskytuje súčinnosť Mediálnej rade Petržalky v zmysle jej štatútu“, rovnako 
ako Organizačnému odd. MU, aby zabezpečilo, že interné predpisy MU MČ boli 
v súlade s ustanoveniami Štatútu Mediálnej rady – do 1.12. 2019 
 

 K bodu I) Uznesenia 113 – nie sú žiadne požiadavky na rozpočet. 
 

 K bodu J)   
Uznesenie d) Mediálna rada poverila Referát kultúry a športu MČ, aby komunikovalo 
úlohu vyplývajúcu z Uznesenia, t. j. požiadavku riaditeľom rozpočtových 
a príspevkových organizácií MČ (najmä KZP, MKP ako i ostatným) o potrebe 
doplnenia dodatku o Mediálnej rade do súčasnej Zmluvy v zmysle „poskytuje 
súčinnosť Mediálnej rade Petržalky v zmysle jej štatútu“  – do 1.12. 2019 
 

 K bodu K) – nie sú žiadne požiadavky na rozpočet 
 

Bod 6. Voľba tajomníka Mediálnej rady Petržalky 

Uznesenie: Mediálna rada Petržalky si za tajomníka zvolila zástupcu Referátu 

komunikácie s verejnosťou MČ, ktorý bude rovnako zodpovedný za vyhotovenie 

zápisnice z jej rokovaní.   

Hlasovanie: Prítomných: 4                      Za:  4           Proti:   0  Zdržal sa:  0 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 

Bod 7. Záver 

Ďalšie zasadnutie mediálnej rady je naplánované na prvú polovicu februára 2020, aj 
za účasti novozvolených členov z radov neposlancov. 


