
Zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 
 

16.05.2019 
 

Prítomní členovia redakčnej rady: Pavol Čech, Marina Gorghetto, Veronika Hagovská, Matúš 
Harmaňoš, Petronela Klačanská, Slavomíra Šubrtová a Denisa Havrľová (zodpovedný redaktor) 
Neprítomní členovia redakčnej rady: Stanislav Babic, Radoslav Olekšák, Martina Ondrišová 
 

1. Otvorenie 
Redaktorka magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač Denisa Havrľová privítala všetkých 
prítomných členov. Informovala ich o svojej predstave funkčnosti redakčnej rady v zmysle 
schváleného štatútu zo dňa 07.02.2019. Redakčná rada vznikla k 01.05.2019, redaktorka je 
v pracovnoprávnom vzťahu od 02.05.2019. 
 

2. Voľba predsedu redakčnej rady 
V zmysle Štatútu magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač, článku 4 - Postavenie a úlohy 
redakčnej rady, bod 3 si členovia redakčnej rady zvolili spomedzi seba predsedu redakčnej rady. 
Predseda redakčnej rady: Slavomíra Šubrtová 
Za: Pavol Čech, Marina Gorghetto, Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská 
Proti: 0 
Zdržal sa: Slavomíra Šubrtová 
Nehlasoval: 0 
 

3. Grafické prevedenie magazínu 
Členovia redakčnej rady sa zhodli, že grafické prevedenie magazínu ostane zatiaľ v upravenej 
podobe, ako bolo číslo 4/2019. Rozsah magazínu sa upraví na viac strán podľa potreby a aktuálnosti 
tém. V blízkej budúcnosti prebehne súťaž na logo a dizajn manuál mestskej časti Bratislava-Lamač. 
Na základe výsledkov súťaže sa následne pristúpi aj ku grafickej úprave magazínu. 
 

4. Obsahová časť magazínu 
Členovia redakčnej rady požadujú rozsiahlejšie články o aktuálnych témach, ktoré pôjdu do hĺbky. 
Priestor na vyjadrenie dostanú okrem zamestnancov úradu aj volení zástupcovia a obyvatelia 
mestskej časti. Súčasťou magazínu budú ankety, kde dostanú priestor sa na aktuálne témy vyjadriť 
volení zástupcovia. Magazín bude pravidelne doplnený o možnosť hlasovania obyvateľov 
k aktuálnym problémom mestskej časti. 
 

5. Návrh tém nasledujúcich vydaní magazínu 
Členovia redakčnej rady navrhli témy pre nasledujúce vydania magazínu: parkovacia politika, 
Malokarpatské námestie, výstavba novej nemocnice na Rázsochách, informovanie o kompetenciách 
úradu, starostu a poslancov, vytvorenie zoznamu firiem, živnostníkov a služieb poskytovaných 
v Lamači, vytvorenie manuálu životných situácií pre obyvateľov, okienko na témy životného 
prostredia, … 
 

6. Fungovanie redakčnej rady 
Členovia redakčnej rady sa budú schádzať raz za mesiac (v prvej polovici mesiaca). Na rokovaní sa 
zhodnotí predchádzajúce číslo a redaktorka predstaví témy do nasledujúceho čísla. Zalomený 
časopis zašle pred uzávierkou členom redakčnej rady mailovou formou a tí budú mať tri dni na 
pripomienkovanie mailovou formou. Lamačan sa bude distribuovať posledné dni v mesiaci. 
 
Zápisnicu vyhotovila dňa 17.5.2019 : Slavomíra Šubrtová  
Podpis: 


