
 
                                                                         Mediálna rada Petržalky 

 

 
 

ZÁPISNICA  
zo zasadnutia Mediálnej rady Petržalky 

 

Dátum zasadnutia: 30. 3. 2022 

Miesto zasadnutia: online  

Čas zasadnutia: 17:00 hod. 

 
 
Prítomní:  
 

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

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

Novák 

c) Ospravedlnení:  

d) Neprítomní: Jarmila Gonzalez Lemus, Milan Vetrák, 

e) Za starostu MČ Bratislava-Petržalka: Jozef Rybár  

f) Prizvaní k materiálom: Kristína Nemcová (referát komunikácie)  

g) Tajomníčka komisie: Ivana Vrabľová 

h) Ďalší účastníci zasadnutia: Mária Halašková (referát komunikácie), Dávid 

Pavlík (referát komunikácie) 

 
 

Program zasadnutia:  

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Predstavenie novej členky Mediálnej rady – Evy Chudinovej 

3. Rozširovanie projektu Z petržalskej obývačky, spolupráce so SPŠE Hálova 16 a 

inými partnermi 

4. Príprava nového webu www.petrzalka.sk 

5. Spolupráca s oddelením správy verejných priestranstiev a ďalšími partnermi 

6. Vyhodnotenie novín Naša Petržalka za rok 2021 v kontexte hodnotenia TIS, 

personálne zmeny od apríla 2022 a plán na rok 2022 

7. Príprava komplexného prieskumu verejnej mienky o komunikácii MČ 

8. Boj proti kremeľskej propagande v kontexte vojny na Ukrajine a novinky na 

sociálnych sieťach 

9. 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. Predstavenie novej členky Mediálnej rady – Evy 
Chudinovej 

 

Nová členka Eva Chudinová sa ostatným členom Mediálnej rady osobne predstavila, 

predovšetkým sa zamerala na svoje štúdium a pracovné zameranie v rámci bohatej 

praxe v mediálnom prostredí.  

 

Bod 3. Rozširovanie projektu Z petržalskej obývačky, 
spolupráce so SPŠE Hálova 16 a inými partnermi 

 

Referát komunikácie (RK) priblížil spoluprácu so Strednou školou elektrotechnickou 

Hálova 16, pričom ide primárne o spoluprácu so študentmi z odboru masmediálnej 

oblasti. V súčasnosti prebieha spolupráca dvoch podcastov Z petržalskej obývačky 

za mesiac, pričom momentálne premiéruje 10-tym dielom. V každom dieli podcastu 

hosťuje moderátor z radu referentov komunikácie dvoch až troch hostí, ktorí sa vo 

forme video a audio diskusie vyjadrujú na aktuálne témy. Medzi hostí sa radia 

obvykle ľudia z odbornej verejnosti a snahou je podľa možností pozývať do diskusie 

zástupcov viacerých pohľadov na konkrétnu tému. Podcast vychádza na všetkých 

dostupných podcastových platformách aj na youtube. Produkcia jednej časti 

podcastu stojí 250 €. Do budúcnosti RK uviedol nápady na inováciu, napríklad 

plánované videoankety s náhodnými občanmi na tému konkrétnej časti.  

 

Členovia MR oceňujú spoluprácu so školami a zaujímali sa o detaily redakčnej 

a dramaturgickej prípravy podcastov, ktoré má výhradne na starosti RK. 

 

Bod 4. Príprava nového webu www.petrzalka.sk 

 

RK priznal neefektívnosť  a nedostatočnú responzívnosť webstránky miestnej časti 

Bratislava-Petržalka, najmä od roku 2012, kedy sa zmenila štruktúra webstránok 

a vyhľadávania. Kvôli tomu zdôraznil  potrebu budovania nových podstránok, ktoré 

http://www.petrzalka.sk/


zastrešujú všetky dôležité informácie k jednej podstatnej téme zo života mestskej 

časti a zároveň sa tak stávajú jednoduchšie vyhľadateľné medzi ostatnými. Medzi 

takéto podstránky patrí www.odtahovka.petrzalka.sk – funkčná stránka s 

informáciami o odtiahnutých autách či www.osobnost.petrzalka.sk s informáciami 

k odovzdávaniu cien Osobností Petržalky. Tieto stránky sa vytvárajú zväčša interne, 

v spolupráci viacerých referátov. 

Všeobecným cieľom všetkých zmien je zjednodušenie procesu vyhľadávania 

informácií na stránke a ich zvýšenie responzivity. 

 

Bod 5. Spolupráca s oddelením správy verejných 
priestranstiev 

  

V snahe spopularizovať pragmatické a promptné riešenia bežnej údržby v mestskej 
časti, ale aj podnetov sa pristúpilo k  spolupráci na tvorbu videí s novými kolegami 
prostredníctvom práce na dohodu, ktorí majú významné skúsenosti s 
profesionálnou produkciou video obsahu. Pôjde celkovo o niekoľko desiatok videí 
ročne, pričom prvé dva boli v čase zápisu vypublikované na sociálnych sieťach 
s desiatkami tisíc videní.  
 

6. Vyhodnotenie novín Naša Petržalka za rok 2021 v 
kontexte hodnotenia TIS, personálne zmeny od apríla 2022 
a plán na rok 2022 

Prvým bodom vrámci tohto bodu bolo predstavenie novej zodpovednej redaktorky 
novín Kristíny Nemcovej, ktorá v pracovnej agende na referáte komunikácie 
nahrádza odchádzajúceho šéfredaktora Daniela Bernáta. Predstavila svoje ciele, 
ktoré sa dotýkajú zmien k rubrike Poslanecký duel, o účasť v ktorom je momentálne 
zo strany poslancov malý záujem. Jej snahou je pokračovať v dobre nastavenej 
obsahovej úrovni novín, no zároveň ich posúvať ďalej v iných oblastiach, napríklad 
grafickom spracovaní. Zároveň vyjadrila snahu zapájania rozličných komunít do tém 
obsahu novín za cieľom zvýšenia ich poznateľnosti. 
 
V diskusii opäť padol návrh zapojenia tém územného rozvoja či nájomného bývania 
do novín z dôvodu rozširovania obzorov, ale aj poznatkov čitateľov o témach, ktoré 
sa ich bezprostredne dotýkajú a sú intenzívne riešené vo verejných debatách. RK 
uznal, že je komunikácia týchto tém nevyhnutná, a zároveň aj priznal možnosť ich 
realizácie na rôznorodých mediálnych platformách, je však pomerne náročná na 
spracovanie, čo odzrkadlila prax publikovania týchto tém na sociálnych sieťach. 
MR navrhla postup v zmysle ozrejmovania postupu celého procesu, pragmatických 
odpovedí na najčastejšie otázky. 
 
Následne sa otvorila téma umiestnenia novín Naša Petržalka v rebríčku hodnotenia 
novín Transparency International, v ktorom sa umiestnili na 4. mieste, pričom však na 
najvyššej priečke zo všetkých lokálnych novín v Bratislave. RK vyjadril cieľ obsadiť 



v budúcom vyhodnocovaní prvé priečky. Následne sa prebrali konkrétne možnosti, 
ako by bolo možné tento cieľ dosiahnuť. 
 
V diskusii k tomuto bodu sa otvoril návrh lepšieho prepojenia tlačenej verzie novín 
s online platformami, zlepšením poznateľnosti novín, ktoré by tým pádom mali vyššiu 
poznateľnosť u čitateľov, ako aj u inzerentov. Na tieto účely by slúžili online 
informačné kanály. V rámci diskusie o Poslaneckom dueli sa prediskutovala možnosť 
zmeny jeho formy či štruktúry v samotných novinách, ale zároveň aj zmena formy 
oslovovania poslancov, ktorá by mohla byť do budúcna efektívnejšia.  
 
Poslednou preberanou témou sa stala distribúcia novín, ktorá sa ani po výmene 
distribútora za inú firmu nezlepšila, a tak v čase zápisu nie je známa iná, 
efektívnejšia, spoľahlivejšia alternatíva, ktorá by tento problém vyriešila. 

 

7. Príprava komplexného prieskumu verejnej mienky o 
komunikácii MČ 
 
Dôkladná príprava komplexného prieskumu o komunikácii mestskej časti Bratislava-
Petržalka v súčasnosti prebieha. 

 
8. Boj proti kremeľskej propagande v kontexte vojny na 
Ukrajine a novinky na sociálnych sieťach 
 
RK uviedol, že považuje za správne postaviť sa v komunikácii proti vojenskému 
násiliu páchanému na Ukrajine a vyjadriť jasne postoj samosprávy v tejto veci. 
Uviedol tiež, že prvýkrát v histórii aktívne pristúpili k obmedzeniu možností vyjadrovať 
sa na sociálnych sieťach mestskej časti zamedzením prístupu pre nesledujúcich 
užívateľov s falošnými profilmi alebo nenávistnými prejavmi. RK sa vyjadril, že 
nemieni tolerovať nenávistné a vulgárne prejavy na svojich sociálnych sieťach. MR 
takéto konanie považuje za korektné s odôvodnením, že v medzinárodnom konflikte 
s tisíckami obetí nie je priestor na diskusiu. Následne navrhla vytvorenie kódexu 
správania sa na sociálnych sieťach, v ktorom by boli ustanovené jasné pravidlá 
komunikácie a aj dôsledky pri ich porušení.  
 

9. Rôzne 
 
MR vyjadrila potrebu väčšej intenzity stretávania sa z dôvodu blížiacich sa volieb. 
Návrh ďalšieho stretnutia sa stanovil na týždeň 9. 5. – 13. 5. 2022 
 
 
Zapísala:  Ivana Vrabľová, RKsV 
 
Schválil:  Ľuboš Kačírek, predseda Mediálnej rady Petržalky    


