
Zápisnica z online zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Lamač 

 

8.3.2022 

 

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

Klačanská. 

Zodpovedná redaktorka: Marina Gorghetto 

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

Hagovská, Michal Oláh, Pavol Čech. 

 

1. Otvorenie 

Privítanie online prihlásených. 

 

2. Zhodnotenie marcového vydania 
Číslo je tematicky a graficky vyvážené. Opäť RR apeluje, aby sa používali fotografie 

z Lamača a nie ilustračné fotky cvičiacich dôchodkýň a zábery z fotobaniek. Lamačan má byť 

o Lamači a to majú odrážať aj fotografie. 

Matúš Harmaňoš upozornil, že strany 2,3 a 12 nie sú v textovom formáte, ale obsah je 

vložený ako obrázok. Text teda nie je čitateľný pre indexové vyhľadávanie v rámci web 

stránky a ani pre externé vyhľadávače, napríklad Google. 

S. Šubrtovej prekážal reklamný text o stroji Locust. 

 

3. Výhrady k uzávierke a zapracovaniu pripomienok RR 

Redakčná rada opäť nedostala k nahliadnutiu kompletné vydanie pred tlačou. Príhovor pána 

starostu sme si mohli prečítať až po vydaní. Redakčná rada žiada, aby boli všetky kompletné 

materiály zaslané pred tlačou, lebo nikdy nevedia, ktoré z ich pripomienok sa zapracujú 

a ktoré nie. 

 

4. Príhovory/úvodníky 

M. Gorghetto sa vyjadrila, že by jej neprekážalo, keby mal v každom vydaní  úvodný 

príhovor starosta. Redakčná rada sa zhodla, že vždy by mal mať príhovor niekto iný. 

Volených zástupcov, autorít a zodpovedných osôb máme dosť. Príhovorov je za rok iba 11, 

RR preto nevidí dôvod, prečo by mal mať niekto príhovor dvakrát ročne alebo dokonca ešte 

viac. Paradoxne táto požiadavka prichádza niekoľko mesiacov pred voľbami, čo RR vníma 

veľmi citlivo. Celkovo v Lamačanovi chýba vyváženosť priestoru volených zástupcov. 

Napríklad v tomto čísle má starosta 3 fotografie a viacero vyjadrení, o iných volených 

zástupcoch sa čitatelia nedozvedia nič. V podobnom duchu sa nesú aj príspevky na sociálnej 

sieti Facebook.  

 

5. Témy do aprílového vydania 

 

Zmena dopravy v starom Lamači (mapa s novými jednosmerkami, RR ju žiada vidieť 

vopred),vyhodnotenie merania ovzdušia v Lamači, ako Lamačania pomáhajú utečencom 

z Ukrajiny, Rozhovor p. Čačík, židovský pamätník, lamačská beseda o holokauste plus 

výstava, MDŽ – online diskusia o rodovej rovnosti, Prevádzky LamaGym a AME, vozíček 

pre pani Annu, stav kotolne na Studenohorskej, P. Kraľovič – nominácia Srdce na dlani, 

opravy výtlkov, zápis do školy.  

 

6. Uzávierka, tlač a distribúcia 
Redakčná uzávierka je do 21.3. Tlač sa plánuje 25.3.  



 

Zápisnicu vyhotovila dňa 8.3.2022: Slavomíra Šubrtová  

Podpis: 

 


