
Zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

7.6.2022 

Prítomní členovia redakčnej rady: Slavomíra Šubrtová, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská  

Za úrad: Marina Gorghetto(redaktorka) 

Neprítomní členovia redakčnej rady: Michal Oláh, Stanislav Babic , Radoslav Olekšák, Veronika 

Hagovská Kovalovská , Pavol Čech 

1. Zhodnotenie júnového vydania 

Redakčná rada pochválila fotografie z kultúrnych akcií a iných podujatí, lebo sa na fotografiách 

nachádzajú ľudia a obľúbené miesta v Lamači. Niektoré skladačky sú však nešťastne zalomené, lebo 

fotky sú na sebe nalepené a ťažšie sa určujú čitateľom hranice, zlieva sa to. Odporúčame grafikovi 

fotky orámovať/predeliť jemnou linkou, aby to bolo prehľadnejšie. Pri niektorých témach dať radšej 

jednu kvalitnejšiu fotku ako 2-3 menšie a menej zaujímavé (konkrétne teraz pri témach Deti na 

kolesách,  skrášľovanie Kačína, titulková téma). Ak máme pekné fotky (ako napríklad teraz dronový 

záber na školu, rozbehnuté deti, vypustené jazierko), využime to a dajme to väčšie na úkor iných 

fotiek na strane. 

S. Šubrtová mala výhrady k titulkom, opakujú sa slová, titulky sú pasívne a bez energie, nápadu. 

V budúcnosti dá návrhy po zaslaní náhľadu vydania. Mnohé titulky sú rovnaké ako začiatky článkov, 

radšej obmeniť slovosled a použiť synonymá.   

M. Harmaňošovi sa zdá celé číslo, hlavne fotografie, tmavé. Zrejme to správne neodhadli v tlačiarni. 

Titulka vyzerá stále rovnako, fotka hore, dva začiatky článkov, vpravo prehľad.... Občas by to chcelo 

zmenu rytmu – skladačky, iba jeden článok, menšia fotka aj dole, tabuľka, prehľad doľava...  Nech 

nemajú čitatelia pocit, že je to stále to isté. 

2. Letné dvojčíslo (16 strán) – témy 

Veľká anketa volených zástupcov – zhodnotenie volebného obdobia plus informácia o konaní volieb, 

po prípade možnosti prihlásiť sa do volebnej komisie. (4,5 strany) 

Zdravotné stredisko – informačná grafika, kde nájdu Lamačania svojich lekárov, Pontis (skrášľovanie 

Lamača), rozhovor p. Benkovič, Bory III., prehľad letných táborov v Lamači (futbal, atletika, fara), 

predĺženie parkovacej politiky, fotoreport – stavebné práce,  plagát HODY, kultúra (kniha, MDD, 

stavanie mája, senior zájazd, malé hody - meče), prehľad dotácií plus participatívny rozpočet, 

renovácia jazierka, prehľad kam išli peniaze z rozpočtu mestského poslanca (?).    

3. Termíny 

Uzávierka letného vydania bude 22.6. Tlač 30.6. 

Zápis vyhotovila: Slavomíra Šubrtová  

Podpis:                                                                                                                     7.6.2022 

 


