
Zápis zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

11.9.2020 

 

Prítomní členovia redakčnej rady: Veronika Hagovská, Michal Oláh, Radoslav Olekšák,  

Petronela Klačanská, Stanislav Babic, Slavomíra Šubrtová ,  

Prítomní za úrad: Marína Gorghetto (zodpovedná redaktorka) a Lukáš Baňacký (starosta, 

pozvaný predsedníčkou RR) 

Neprítomní členovia redakčnej rady: Pavol Čech, Matúš Harmaňoš 

 

1. Zhodnotenie septembrového vydania 

Viacerí členovia Redakčnej rady nesúhlasili s vydaním septembrového magazínu Lamačana v 

takej podobe, ako prišiel k nahliadnutiu, navyše s časovým obmedzením, ktoré je v rozpore so 

štatútom. Titulná strana bola zle zalomená, vo vydaní je viacero nekvalitných a tmavých 

fotografií a viacero grafických chýb, čo redaktorka zdôvodnila prelamovaniu väčšiny 

materiálov na poslednú chvílu . 

Členovia RR mali výhrady aj množstvu fotografií starostu v čísle a predsedníčka rady 

kritizovala aj rozhovor so starostom, v ktorom odznelo viac všeobecných fráz ako praktických 

informácii pre Lamačanov. Nedostala odpoveď, že kto kládol otázky, keďže je podpísaný 

„mú“. Navyše bol v pláne rozhovor s poslancom R. Olekšákom, ktorého starosta telefonicky 

poprosil o posunutie a bolo mu vyhovené. Starosta to vysvetlil tým, že rozhovorom reaguje na 

iné fóra a je starostom a teda štatutárom mestskej časti, preto je na fotkách. Keďže starosta 

formálne schvaľuje Lamačana, prevzal za vydanie zodpovednosť. Dodal, že v ďalších číslach 

budú dostávať priestor aj odborníci z úradu a ďalší predstavitelia. Na úrade prebehla porada, 

kde zamestnanci poskytli témy na spracovanie a zvažovali aj väčší formát, ale kvôli veľkosti 

schránok sa ponechá terajší. 

M. Oláh navrhol riešiť nekvalitné fotografie spoluprácou s profesionálnym fotografom, v 

prípade že by sa našli na to finančné prostriedky. Otázna je aj spolupráca s profesionálnejším 

grafikom. 

 

 

2. Distribúcia 
M. Oláh sa informoval o disrtribúcii do nových panelákov na Bory. Podľa starostu 

L.Baňackého bol daný pokyn a prebehne kontrola a prípadné dodanie. 

 

 

3. Návrh tém nasledujúcich vydaní magazínu 

M. Gorghetto informovala o pripravovaných témach do októbrového vydania: osoba z úradu 

M.Širgel, hody – ocenenia,  rozhovor R. Olekšák, futbal – memoriál R. Petráša, hokejbalisti - 

výročie, pomoc Jakubovany, Harminec – história, začiatok šk. roka, nové prvky na námestí, 

brigády na ihriskách a nový mobiliár, výsadba náhradnej zelene, zbierka na Rozálku – update. 

 

6. Uzávierka 
Redakčná uzávierka bude 24.9.2020 a distribúcia 3.-4.10.2020 

 

Zápis vyhotovila dňa 16.9.2020 Slavomíra Šubrtová  

Podpis: 

 

 

 


