
Zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

5.2.2020 

Prítomní členovia redakčnej rady: Radoslav Olekšák, Veronika Hagovská Kovalovská, Slavomíra 

Šubrtová, Pavol Čech, 

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

Neprítomní členovia redakčnej rady: Stanislav Babic (ospravedlnený), Michal Oláh, Matúš Harmaňoš 

(ospravedlnený), Petronela Klačanská (ospravedlnená). 

1. Zhodnotenie januárového vydania 

Redakčná rad zhodnotila januárové vydanie. Zhodla sa na dôležitosti témy búrania nemocnice 

Rázsochy. Bude sa informovať, vždy keď bude niečo nové. Predstavovanie oddelení MÚ stačí na 

jednu stranu. Kvalitnejšie fotky z Domu seniorov. 

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

aj to, že grafik je k dispozícii na úrade. RR sa zhodla, že pri najbližšom vydaní sa uzávierka vydania 

o pár dní posunie kvôli voľbách 29.2. – aby boli v Lamačanovi výsledky. 

2. Inzercia 

Viacerí členovia RR mali výhrady k plošnému inzerátu na strane 11 – pozvánka na diskusiu s M. 

Jankovičovou, ktorá kandiduje do parlamentu. Keďže politická reklama nie je povolená, bude 

dôležité, čo sa na stretnutí s občanmi bude diať. Či naozaj pôjde o diskusiu, alebo o propagáciu 

politickej strany a jej kandidátov.  Podľa štatútu za inzerciu v periodiku zodpovedá redaktor, ktorý 

bude podrobnejšie inzeráty kontrolovať. Príjem a platenie inzercie bude mať ako doteraz na starosti 

úrad – p. Šimončičová. 

3. Publikovanie príspevkov od poslancov 

Redakčná rada sa zaoberala textom, ktorý dodal p.Olekšák. Viacerí členovia považovali materiál za 

komentár/názor, ktorý musí mať podľa štatútu maximálne 1500 znakov. Pôvodný text mal 4300 

znakov, čiže sa dohodlo skrátenie redaktorkou a dodatočná autorizácia článku. Po úprave bude text 

uverejnený na tzv. názorovej strane, ktorú umožňuje štatút.  

Predsedníčka navrhla, aby do budúcna poslanci navrhli témy (daň z nehnuteľnosti, cyklotrasa, 

parkovacia politika...) redaktorkám, ktoré ich objektívne a informačne spracujú a v článku alebo 

v ankete pod článkom dajú poslancom vymedzený priestor na vyjadrenie svojho názoru k téme. 

Alebo môžu poslanci napísať svoj názor do 1500 znakov, ktorý bude uverejnený na názorovej strane. 

4. Februárové číslo - témy 

Participatívny rozpočet, voľby, škody po víchrici, recyklovanie, predstavenie oddelenia – stavebný 

úrad, beseda o Ukrajine, rozhovor p. Klačanská, rozhovor osobnosť, Divadlo pod Hájom kultúra 

a oznamy. 

5. Termíny 



Uzávierka februárového vydania bude 21.2. Vydanie počká na článok o voľbách, ktoré budú 29.2. 

Zápis vyhotovila: Slavomíra Šubrtová  

Podpis:                                                                                                                      5.2.2020 


