
Zápisnica z online zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – 

Lamač 

 

26.3.2021 

 

Prítomní členovia redakčnej rady: Matúš Harmaňoš, Slavomíra Šubrtová 

Zodpovedná redaktorka: Marina Gorghetto 

Neprítomní členovia redakčnej rady: Stanislav Babic, Veronika Hagovská, Radoslav 

Olekšák, Petronela Klačanská, Pavol Čech, Michal Oláh. 

 

1. Otvorenie 

Privítanie online prihlásených. 

 

2. Zhodnotenie aprílového vydania 

Predsedníčka RR mala výhrady k ilustračným fotografiám a všeobecnému charakteru titulkov. 

Fotky by mali byť akčnejšie, súvisiace s témou článku a titulky viac informačné 

a zaujímavejšie. Ďalej navrhla, aby sa Lamačan viac prepojil s internetovými médiami 

a skupinami, lebo nespĺňa základnú úlohu – písať o živote v Lamači, skôr sa venuje práci 

úradníkov, ktorí si v článkoch ďakujú navzájom, pričom by priestor v magazíne mohol byť 

využitý lepšie. 

 

 

3. Články online 

Člen RR Matúš Harmaňoš navrhol, aby sa články zverejňovali aj online na webovej stránke 

Lamača, ihneď po napísaní a nemuselo sa čakať až do vydania Lamačana. Aby si Lamačania 

o nejakej udalosti mohli prečítať hneď po jej uskutočnení a nie až o 2-3 týždne, niekedy až 

mesiac. Predsedníčka RR súhlasí. Zodpovedná redaktorka zistí, či a ako by to mohlo 

prebiehať. Online vydávanie článkov by tiež mohlo obmedziť tlač a distribúciu, lebo mnohým 

domácnostiam viac vyhovuje prečítať si informácie na webe a tlačený Lamačan v schránke je 

pre nich zbytočný. Čiže úrad zbytočne tlačí a distribuuje aj tam, kde to nie je potrebné. Možno 

uvažovať o nálepkách na schránku pre obyvateľov, ktorí si prajú dostávať Lamačana 

v tlačenej forme alebo zabezpečiť niekoľko odberných miest (úrad, trafika, obchod), kde by si 

ľudia mohli tlačeného Lamačana zobrať. 

 

4. Obsah májového čísla 

Nadstavba ZŠ, verejné obstarávanie na práce na Malokarpatskom námestí, meškajúci 

skatepark, výsadba v rámci Dňa zeme pri soche Cyrila a Metoda, zápis do MŠ, sčítanie 

obyvateľov (štatistika a upozornenie pre dôchodcov), nové osvetlenie v starom Lamači, 75. 

Výročie pripojenia Lamača k Bratislave, novinky v zbere kuchynského odpadu, nová vizuálna 

identita (až po komisii), zmena značenia parkovania, vyhodnotenie veľkonočnej súťaže, 

osobnosť Zuzana Brnoliaková, tipy na cyklovýlety z Lamača. 

 

5. Uzávierka, tlač a distribúcia 

Redakčná uzávierka je do 22.4. Tlač 26.4.  

 

Zápisnicu vyhotovila dňa 26.3.2021 : Slavomíra Šubrtová  

Podpis: 

 

 


