
Zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

3.12.2019 

Prítomní členovia redakčnej rady: Petronela Klačanská, Slavomíra Šubrtová. 

Za úrad: Katarína Lepiešová (redaktorka), Marina Gorghetto(redaktorka) 

Neprítomní členovia redakčnej rady: Radoslav Olekšák, Pavol Čech, Martina Ondrišová 

(ospravedlnená), Stanislav Babic, Veronika Hagovská (ospravedlnená), Michal Oláh, Matúš Harmaňoš 

(ospravedlnený). 

1. Zhodnotenie decembrového vydania 

Číslo sa podarilo vydať a distribuovať podľa dohodnutého plánu – na prelome mesiaca. Rada 

odporúča zverejniť na lamačskej stránke Facebook výzvu, že ak niekto nedostal Lamačana, nech 

napíše email, aby sme vedeli o problémoch s chýbaním a mohli ich riešiť. 

2. Grafik 

Podľa informácií z úradu je grafické spracovanie pomerne drahé a bolo by treba porovnať iné 

alternatívy. Redaktorky  majú výhrady voči súčasnému grafikovi, ktorému nenáročné korektúry trvajú 

pomerne dlho a brzdí to prácu. Pri tejto príležitosti by mohlo nastať aj porovnanie tlačiarenských 

služieb, či by sa nenašlo finančne výhodnejšie riešenie. 

3. Stranovosť – rozsah magazínu 

Redakčná rada navrhuje, aby sa počet strán na nasledujúci rok zvýšil z 12 na 16 strán. Počet výtlačkov 

ročne by mal byť 12 (po prípade jedno letné dvojčíslo júl a august, alebo urobiť tieto vydania iba 12 

stranové). O týchto informáciách bola oboznámená predsedníčka finančnej komisie, ktorá vypracuje 

porovnanie 12 a 16 stranového vydania a jeho vplyv na rozpočet. Chýbajúce financie by sa mohli 

riešiť aj vyššou inzerciu. 

4. Januárové číslo 

- Titulka: zimná fotka Lamača a želanie do nového roka 

- Poslanci miestneho zastupiteľstva dostanú možnosť napísať  text na pol strany (kto chce 

aj fotografiu), kde môžu zhodnotiť  svoju činnosť za posledný rok. 

Témy: Rozpočet, Daň z nehnuteľnosti, Zimná údržba v Lamači, športové možnosti v zime, 

kultúrne podujatia, beseda s F. Mikloškom, rozhovor s osobnosťou (F. Kovár), dopravné 

značenie Podháj... 

5. Termíny 

Uzávierka januárového vydania bude 20.12. Medzi sviatkami prebehne tlač a začiatkom januára bude 

distribuované. 

Zápis vyhotovila: Slavomíra Šubrtová  

Podpis:                                                                                                                     Dňa: 5.12.2019 


