
 

                                                                         Mediálna rada Petržalky 

 

 
 

ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Mediálnej rady Petržalky 
 

Dátum zasadnutia: 19. 10. 2021 

Miesto zasadnutia: zasadačka 8. poschodie 

Čas zasadnutia: 16:00 hod. 

 

 

Prítomní:  

 

a) Členovia MRP – poslanci: Ľuboš Kačírek, Natália Podhorná, Miroslav 

Dragun,  

b) Členovia – neposlanci: Jarmila Gonzalez Lemus, Marián Ondrišík, Juraj 

Kosnáč,  

c) Ospravedlnení: Milan Vetrák, Juraj Kríž, Peter Novák 

d) Za starostu MČ Bratislava-Petržalka: Jozef Rybár  

e) Prizvaní k materiálom: Daniel Bernát (referát komunikácie),  

f) Tajomníčka komisie: Ivana Vrabľová 

g) Ďalší účastníci zasadnutia: Mária Halašková (referát komunikácie), 

Monika Tereková (referát komunikácie), Dávid Pavlík (referát 

komunikácie) 

 

 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu. 

2. Rozpočet a plány na rok 2022 

3. Noviny Naša Petržalka október 2021 + ďalšie fungovanie 

4. Personálne zmeny RK + ďalšie fungovanie 

5. Spolupráca so SPŠE Hálova 16 (podcast) 

6. Spolupráca s KvP a plány na rok 2022 

7. Rôzne. 

 

 

 

 



Bod 1. Otvorenie, schválenie programu 

Predseda Mediálnej rady (MR) Petržalky Ľuboš Kačírek otvoril online 

zasadnutie a konštatoval uznášaniaschopnosť komisie. 

 

Členovia MR program rokovania schválili. 

 

Bod 2. Rozpočet a plány na rok 2022 

Jozef Rybár, vedúci referátu komunikácie (RK) predstavil členom Mediálnej 

rady ambíciu zlepšiť komunikáciu mestskej časti, na čo slúži navýšenie rozpočtu 

referátu komunikácie o 50 000 eur oproti sume z predošlého obdobia. Toto 

navýšenie pre rok 2022  by malo reflektovať zmenu webstránky, ktorá by mala 

byť modernejšia a responzívnejšia.  

Rovnako by prišlo k zmene v nákupe reklamných predmetov, ktoré by mali 

nadobudnúť na hodnote estetickej, ako aj funkčnej, aby boli vhodným spôsobom 

reprezentácie mestskej časti. 

Napokon žiadosť navýšenia rozpočtu navyše odzrkadľuje všetky potreby 

referátu pre efektívne a moderné odprezentovanie jej činnosti. 

Ďalej sa diskusia členov MR zamerala na podiel v rozpočte pre Televíziu 

Bratislava, ktorý ostal nezmenený aj pre ďalšie obdobie a navrhlo sa 

vypovedanie zmluvy v ďalšom roku, ktorý by sa odrazil na zníženom rozpočte 

v ďalších dvoch rokoch. 

Ďalej členovia MR navrhli vyhodnotenie rokov spolupráce s televíziou 

Bratislava, ktoré by sa opieralo o vlastné prieskumy sledovanosti. Prieskum by 

sa týkal offline aj online komunikačných kanálov tak Televízie Bratislavy, ako 

aj komunikačných kanálov mestskej časti, pričom by sa zároveň vyhodnotila 

miera rezonancie jednotlivých platforiem v celej spoločnosti. Takýto postup by 

tým pádom viedol k utvoreniu širšej mediálnej stratégii a napomohol by 

k argumentácii pri tvorení štruktúry komunikácie miestnej časti ako takej. 

 

Návrh uznesenia: MR rada odporúča referátu komunikácie zadať relevantný 

prieskum nezávislej agentúre týkajúci sa efektívnosti využívania 

komunikačných kanálov v Petržalke ako súčasti komunikačnej stratégie. Termín 

plnenia vyhodnotenia do 30. 6. 2022 a následne raz ročne. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7   

ZA: 7        

PROTI: 0   

ZDRŽAL SA: 0 



 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Bod 3. Noviny Naša Petržalka október 2021 + ďalšie fungovanie 

Šéfredaktor novín Daniel Bernát oboznámil členov MR s faktom, že 

momentálne prebieha distribúcia októbrového čísla novín, pričom rovnako 

prebieha výroba novembrového čísla. V novembrovom čísle rovnako prvýkrát 

bude vytlačená celostranová inzercia. 

Zároveň vyslovil potrebu doplniť voľné miesto Redakčnej rady, ktoré ostalo po 

odchode člena Ladislava Bariaka z funkcie a potrebu riešenia tohto problému 

prostredníctvom návrhu  do samostatného bodu zastupiteľstva. 

Zo strany členov MR vyvstala opäť potreba zaoberať sa v novinách  aktuálnymi 

projektmi výstavieb v Petržalke, ktoré obyvateľov zaujímajú. Takáto rubrika 

novín by zároveň slúžila aj ako dôveryhodný zdroj informácií na vyvrátenie 

hoaxov a ozrejmenie kompetencií jednotlivých orgánov mestskej časti, teda na 

všeobecne lepšie pochopenie verejnosti o procesoch. Ako zdroj informácií 

o daných témach by pre redakciu mali poslúžiť zápisnice zo zasadnutí. 

 

Bod 4. Personálne zmeny RK + ďalšie fungovanie 

Najprv Jozef Rybár ako vedúci RK oboznámil členov MR o tom, že do referátu 

pribudli dve nové kolegyne, ktoré bude v novembri nasledovať tretia. Zároveň 

nechal priestor na krátke osobné predstavenie prítomnej Monike Terekovej, 

zodpovednej za agendu komunikácie ohľadom kultúry. Jej hlavnou náplňou je 

tak zlepšiť styk s ostatnými – internými aj externými organizáciami. Ďalšie dve  

zamestnankyne budú zodpovedné za online komunikáciu prostredníctvom webu, 

mobilnej aplikácie a sociálnych sietí. 

Zároveň poznamenal, že nové personálne posily napomôžu aj ostatným členom 

referátu naplno sa venovať svojim povinnostiam v rámci jednotlivých agiend 

s cieľom lepšej, profesionálnejšej komunikácie.  

 

Bod 5. Spolupráca so SPŠE Hálova 16 (podcast) 

Vedúci RK predstavil podrobnosti spolupráce so Strednou školou 

elektrotechnickou na príprav s spracovaní podkastu Z petržalskej obývačky, 

pričom prvý diel o participácii Nobelovho námestia už bol vypublikovaný na 

všetkých dostupných platformách mestskej časti. Rovnako predstavil aj snahu 

pravidelnej publikácie podkastu každý mesiac a rôznorodosť tém a rozhovorov 

o nich – išlo by pritom o kombináciu hostí poslancov, zamestnancov, ale aj 

odbornej verejnosti, pričom by sa nezabúdalo ani na aktívne neziskové 



organizácie či využívanie influencerov z okolia pre väčšiu viditeľnosť. 

Nasledujúci diel podkastu by sa mal niesť v téme športu.  

 

6. Spolupráca s KvP a plány na rok 2022 

 
Vedúci RK objasnil uplynulé stretnutie s riaditeľkou Kultúry v Petržalke (KvP), 

ktoré vyhodnotil ako konštruktívne. Priblížil snahu KzP začleniť sa pod značku 

Petržalka, ktorá je podstatne poznateľnejšia. Na stretnutí si zároveň pripustila 

nedostatky v  doterajšom prezentovaní obsahu na sociálnych sieťach. 

Členovia MR v reakcii na to vyjadrili potrebu zlepšenia propagácie podujatí 

a ich dosahu a rovnako potrebu zjednotenia grafického manuálu a nastavenia 

rovnakej grafiky spoločne s mestskou časťou a jej dizajn manuálom. Rovnako 

predstavili potrebu vyhradenia stáleho priestoru pre kultúrne podujatia na 

stránke www.petrzalka.sk pod banerom na stránke. 

 

7. Rôzne 
 

Ďalšie stretnutie MR sa uskutoční 30.11. 2021 o 16:00.  

 

 

Zapísala:  Ivana Vrabľová, RKsV 

 

 

Schválil:  Ľuboš Kačírek, predseda Mediálnej rady Petržalky    
 

 
 

 

http://www.petrzalka.sk/

