
Zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

9.1.2020 

 

Prítomní členovia redakčnej rady: Veronika Hagovská, Matúš Harmaňoš, Stanislav Babic, 

Slavomíra Šubrtová a zodpovedné redaktorky Katarína Lepiešová a Marina Gorghetto 

Neprítomní členovia redakčnej rady: Radoslav Olekšák, Petronela Klačanská, Pavol Čech, 

Michal Oláh. 

 

1. Otvorenie 
Privítanie členov a informácia, že poslankyňa Martina Ondrišová požiadala o zrušenie 

členstva v redakčnej rade z dôvodu časovej zaneprázdnenosti. Jej žiadosť poslanci na 

zasadnutí miestneho zastupiteľstva v decembri schválili.  

 

2. Zhodnotenie januárového vydania 

Redakčná rada  vyjadrila spokojnosť s témami aj spracovaním článkov. Negatívne členovia 

hodnotili fotografie, veľa z nich vyšlo rozmazane. Pozitívom bolo, že všetci poslanci sa 

zapojili do ankety – zhodnotenie prvého roka po voľbách. Číslo bolo po redakčnej aj grafickej 

stránke hotové načas. Muselo sa tlačiť v inej tlačiarni z dôvodu sviatkov. Zlyhala však 

distribúcia (dovolenky) a preto je číslo roznášané až v druhom januárovom týždni. 

 

3. Grafické prevedenie magazínu 
Redaktorky sa sťažujú na spoluprácu s grafikom – dôvodom je dlhšie spracovanie strán ako je 

dohodnuté. Uvítali by aj promptnejšie opravy a korektúry.  

 

4. Obsah februárového čísla 
Témy zo zastupiteľstva (rozpočet), Kamerový systém, predstavenie oddelenia školstva, 

beseda o stromoch, rozhovor s M. Harmaňošom (poslanec v poradí), spolupráca s Ukrajinou, 

miestne dane, športoviská v Lamači v zime, Divadlo pod Hájom, práca s postihnutými ľuďmi 

na Mokrohájskej (občianka), pozvánky a kultúra. 

 

5. Spracovanie tém poslancami 
Niektorí poslanci prejavili záujem o spracovanie článkov do Lamačana. Prítomní členovia 

redakčnej rady sa zhodli, že ak budú mať články informatívny, servisný charakter alebo budú 

spracované s príslušným zodpovedným zástupcom z úradu, môžu byť publikované. V prípade, 

že články budú mať charakter hodnotiaci, komentujúci a propagujúci vlastnú osobu a názory, 

budú buď po dohode pozmenené/upravené alebo pozastavené.  Dôvodom je, aby  Lamačan 

neslúžil na propagáciu názorov jednotlivých poslancov, ale na informovanie o témach 

v Lamači.  

 

6. Uzávierka a tlač 

Redakčná uzávierka je do 24.1. Následne prebehne grafické spracovanie a prvý februárový 

týždeň distribúcia. 

 

Zápisnicu vyhotovila dňa 9.1.2020 : Slavomíra Šubrtová  

Podpis: 

 


