
Zápisnica z online zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – 

Lamač 

 

8.2.2022 

 

Prítomní členovia redakčnej rady: Matúš Harmaňoš, Slavomíra Šubrtová, Veronika 

Hagovská, Michal Oláh. 

Zodpovedná redaktorka: Marina Gorghetto 

Neprítomní členovia redakčnej rady: Stanislav Babic, Radoslav Olekšák, Petronela 

Klačanská, Pavol Čech. 

 

1. Otvorenie 

Privítanie online prihlásených. 

 

2. Zhodnotenie februárového vydania 

Februárové vydanie ešte nie je v tlači ani v schránkach. M. Gorghetto uviedla, že by sa tak 

malo stať najbližšie dni a dôvodom sú dve témy, ktorých spracovanie sa natiahlo. Preto 

vydanie ukázala členom RR online. S. Šubrtová mala výhrady k ilustračným fotografiám pri 

téme otvorenia haly na Barine aj k fotkám danielov k téme o diviakoch. M. Oláh pochválil 

grafiku, vizuál aj témy v posledných vydaniach Lamačana. Všetci sa zhodli, že tematicky je 

februárové vydanie veľmi dobre spracované. 

 

3. Výhrady k uzávierke a zapracovaniu pripomienok RR 

Poslanec Harmaňoš nerozumie, prečo 8.2. stále nie je Lamačan distribuovaný do schránok, 

bežne sa tak deje na prelome mesiacov. Ďalej mu prekáža prístup miestneho úradu, kedy 

pravidelne dostáva Redakčná rada Lamačana k nahliadnutiu, ale vo finále sa tlačí iná verzia. 

Lamačana po zapracovaní pripomienok už nevidíme, nemáme informáciu o zmenách 

urobených zo strany úradu pred samotnou tlačou a distribúciou. K výhradám sa pripojila aj V. 

Hagovská. 

S. Šubrtová navrhla, aby členovia RR dostali prístup ku grafike posledných pár dní pred 

uzávierkou/tlačou, aby si vedeli vydanie pozrieť, skontrolovať zapracovanie/nezapracovanie 

pripomienok a konzultovať to. Aby sa nestalo, ako teraz, že viac ako 3 strany vôbec nevideli 

a nikdy nevedia či a ktoré ich pripomienky sa vlastne zapracujú. Dozvedajú sa to až po 

vybratí magazínu zo schránky. 

 

4. Témy do marcového vydania 

Lesy a zvážanie dreva, prevádzky Dinner a Strýko Burger, z histórie volejbalu v Lamači, 27.3. 

– pamätný deň holokaustu a pamätník (Beseda?), výstava Post Bellum (2.3.) plus sprievodné 

akcie, nová malotriedka v Lamači, vizuál odvozu odpadu (OLO), neporiadok okolo Lidlu, 

nové kontajnerové stojiská na Heyrovského 11, revízia detských ihrísk, čítanie v Lamači, 

Eduard Bartek – revitalizácie okolo Kačína, poliklinika na Boroch a predregistrácia pacientov, 

zbierka na elektrický vozík pre obyvateľku Domu seniorov. 

 

5. Uzávierka, tlač a distribúcia 

Redakčná uzávierka je do 21.2. Tlač sa plánuje 25.2.  

 

Zápisnicu vyhotovila dňa 8.2.2022: Slavomíra Šubrtová  

Podpis: 

 

 



 

 

 


