
Zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

9.8.2022 

Prítomní členovia redakčnej rady: Slavomíra Šubrtová, Matúš Harmaňoš  

Za úrad: Marina Gorghetto(redaktorka) 

Neprítomní členovia redakčnej rady: Stanislav Babic, Michal Oláh, Petronela Klačanská, Radoslav 

Olekšák, Veronika Hagovská Kovalovská, Pavol Čech 

1. Zhodnotenie letného vydania 7-8 

Číslo má navýšené strany, takže je tematicky aj informačne bohatšie ako inokedy. Pochválená titulná 

fotografia, ktorá zobrazuje nielen dokončené jazierko, ale aj ľudí. V príhovore sú príliš konkrétne 

údaje – dátumy a časy, čo by sa skôr hodilo do tabuľky kultúrnych podujatí ako do príhovoru. Občania 

určite ocenia príspevky volených zástupcov, aby sa dozvedeli o ich aktivitách a ďalších plánoch. 

Predsedníčka RR ocenila plagát k hodom, aby občania vedeli o programe, nepáči sa jej však forma – 

detský motív ako na detskú oslavu. Skôr by sa hodila reálna fotka z hodov z námestia s ľuďmi. 

Podobne hodnotí aj banner ku Krígel festu – radšej fotka piva na námestí ako kreslené pivové 

postavičky. Aby Lamačan nepôsobil ako detský časopis. 

2. Predvolebné obdobie – odporúčanie redakčnej rady 

Keďže sa na konci októbra uskutočnia komunálne voľby, RR sa odporúča, aby sa kandidáti 

uchádzajúci o funkcie v najbližších dvoch číslach Lamačana nezobrazovali na fotografiách, aby sme 

neovplyvňovali rozhodnutie voličov a zabránili využitia mediálneho priestoru či už v pozitívnom alebo 

negatívnom zmysle. Vyjadrenia zástupcov k relevantným témam odporúčame v primeranej forme 

a rozsahu. Zoznam kandidátov, z ktorých budú Lamačania vyberať,  bude zverejnený v októbrovom 

čísle. 

3. Septembrové číslo – témy 

Leto v Lamači – skladačka kultúrnych/športových podujatí (joga, prečítané leto, letné kino, 

krígelfest...) a zoznam rekonštrukcií (kino, zlatohorská, námestie,...), príhovor Liptáková, Základná 

škola – Petáková zhodnotí školský rok a predstaví plán fungovania počas rekonštrukcie, kontajnerové 

stojisko na Heyrovského, kúpalisko, Šuchter – joga, Benca (rozhovor), šport – Hugo Hulin ocenenie na 

MS, FC Lamač – Polák dotácia, Participácia Vrančovičova, zbierka potravín pre odídencov z Ukrajiny, 

detský športový deň na ihrisku 

4. Termíny 

Uzávierka septembrového vydania bude 20.8. Tlač 25.8. Distribúcia 2. – 4.9. 

 

Zápis vyhotovila: Slavomíra Šubrtová  

Podpis:                                                                                                                      9.8.2022 

 


