
Zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

5.5.2022 

 

Prítomní členovia redakčnej rady: Michal Oláh, Slavomíra Šubrtová. 

Zodpovedná redaktorka: Marina Gorghetto. 

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

Klačanská,Veronika Hagovská, Radoslav Olekšák, Pavol Čech. 

 

1. Otvorenie 
Privítanie prítomných i online prihlásených. 

 

2. Zhodnotenie májového vydania 

M. Oláh aj S. Šubrtová mali výhrady k fotografiám v čísle. Úroveň sa síce v porovnaní pred 

stavom spred niekoľkých mesiacoch zlepšila, titulná fotka na titulnej strane je však statická, 

bez nápadu, bez akcie, bez ľudí. Chcelo by to zaujímavé, akčné a krajšie fotky. Väčšina fotiek 

vo vnútri vydania je štylizovaná, ľudia sa postavia a odfotia, na mnohých je zobrazený 

starosta, chýbajú iní volená zástupcovia. M. Oláh preto navrhol, aby v ďalšom vydaní mal 

úvodník Igor Polakovič. S. Šubrtová mala výhrady aj plagátu na zadnej strane. Hlavná 

fotografia je rozmazaná. 

Aj keď v čísle chýba rozhovor (osobnosť), S. Šubrtová ocenila témy s ľudským prístupom – 

úvodník Petra Kraloviča, príspevok Petry Mitašíkovej, Ukrajinu. Číslo je tematicky dobre 

vyskladané (doprava, životné prostredie, šport, kultúra). 

 

3. Finálna verzia pre redakčnú radu 

Aj keď D. Zachar na minulej redakčnej rade prisľúbil, že členom RR zašle finálnu verziu 

Lamačana vtedy, keď ju bude zasielať do tlačiarne, opäť sa tak nestalo. RR opäť nevedela ako 

bude vyzerať titulka ani úvodník.  

 

4. Viac informácií o Boroch 

Do vydania sa nedostali informácie o novinkách z novej lokality Bory. M. Gorghetto oslovila 

PR oddelenie developera, ale nepodarilo sa dať dokopy text, lebo nezaslalo informácie. 

Pokúsi sa znova.  

 

5. Témy do júnového vydania 

Revitalizácia jazierka – spoločná brigáda (na titulku), rekonštrukcia starej fary na 

Vrančovičovej, rozhovor Leo Pawlak – ubytovanie Ukrajincov na fare, kultúra – koncert, 

beseda, runfest, swap rastlín, úvodník (mestský poslanec?), opravy a rekonštrukcia – kotolňa, 

výtlky, ZŠ, OLO – analýza vzorky komunálneho odpadu z Lamača. 

 

6. Uzávierka, tlač a distribúcia 

Redakčná uzávierka je do 20.05. Tlač 25.05.  

 

Zápisnicu vyhotovila dňa 5.5.2022 : Slavomíra Šubrtová  

Podpis: 

 

 

 

 

 


