
Zápisnica z online zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – 
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7.4.2022 

 

Prítomní členovia redakčnej rady: Michal Oláh, Slavomíra Šubrtová. 

Zodpovedná redaktorka: Marina Gorghetto. 

Grafik/fotograf: Daniel Zachar. 

Neprítomní členovia redakčnej rady: Stanislav Babic, Matúš Harmaňoš, Petronela 

Klačanská,Veronika Hagovská, Radoslav Olekšák, Pavol Čech. 

 

1. Otvorenie 
Privítanie online prihlásených. 

 

2. Zhodnotenie a aprílového vydania 

M. Oláh pochválil obsahové aj grafické spracovanie časopisu Lamačan. Zdôraznil praktické 

informácie. Jediné, čo mu v magazíne ešte chýba sú reportáže. 

S. Šubrtová ocenila praktické informácie o zmenách v doprave a spracovanie témy Ukrajiny. 

Nepáčila sa jej titulná strana, hlavne úvodná fotografia – fotografia z Borov s malými ľuďmi, 

bez akcie, bez emócie. D. Zachar sa vyjadril, že ide o hlavné centrum pomoci v Lamači,  

utečencov fotiť nemožno a dobrovoľníkov sa dalo odfotiť iba takto. Bol to fotiť trikrát. S. 

Šubrtovej chýbali aj informácie o pomoci od dobrovoľníkov utečencom v ubytovni Siesta, M. 

Oláhovi zase pomoc na fare. M. Gorghetto povedala, že väčší článok o tom vyjde v ďalšom 

čísle spolu s informáciami o získaní príspevku na ubytovanie Ukrajincov. 

 

3. Finálna verzia pre redakčnú radu 

S. Šubrtová mala opäť výhrady k tomu, že redakčná rada zase nemala pred vydaním 

k nahliadnutiu finálnu verziu Lamačana. (Minule chýbal príhovor starostu, teraz úvodná 

fotografia na titulnej strane. Členovia RR nevedia, ktoré ich pripomienky sa zapracujú a ktoré 

nie). Redaktorka i grafik to zdôvodňujú časovou tiesňou, nedostatkom personálnych kapacít 

a časovo náročným schvaľovaním príspevkov. D. Zachar sa však vyjadril, že bude zasielať 

poslednú verziu členom redakčnej rady v čase, keď bude odchádzať aj do tlače. 

 

4. Viac informácií o Boroch 

M. Oláh požiadal, či by sa nedalo v Lamačanovi viac priestoru novej lokalite Bory, ktorá má 

už pomerne veľa obyvateľov. Pribúdajú stavby, škola, jazierko a obyvatelia nemajú dostatok 

informácií o tom, čo sa deje, stavia. M. Gorghetto bude kontaktovať tlačové oddelenie 

developera, či by mohli pravidelne zasielať novinky a buď sa to zverejní v online podobe na 

www.lamacan.sk alebo aj v printovom vydaní. 

 

5. Témy do májového vydania 

Otvorenie kina po rekonštrukcii (koncert na Deň matiek - plagát), dotácia na skejtpark, zápis 

do školy/škôlky, Lamačská beseda – podcast, príspevok pre ubytovanie Ukrajincov, lamačská 

brána, pamätník – p. Hrčka, p. Benkovič – šikana na školách, pozvánka na cyklovýlet (Vysoká 

pri Morave), Noc s Andersenom – dotácia na knihy, novinky Bory, dražba mečov –  L. 

Pawlak.   

 

6. Uzávierka, tlač a distribúcia 

Redakčná uzávierka je do 20.04. Tlač v týždni od 25.04.  

 

http://www.lamacan.sk/


Zápisnicu vyhotovila dňa 7.4.2022 : Slavomíra Šubrtová  
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