
Zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

13.1.2023 

 

 

Prítomní členovia redakčnej rady: Petronela Klačanská, Veronika Hagovská (online), Mária 

Šimončičová, Alexandra Kriššová, Petra Mitašíková, Matúš Harmaňoš, Slavomíra Šubrtová. 

Za úrad:  Marina Gorghetto (zodpovedná redaktorka), Igor Polakovič (starosta). 

Neprítomní členovia redakčnej rady: Pavol Čech, Michal Oláh. 

 

1. Otvorenie 

Privítanie prítomných. 

 

2. Voľba predsedu redakčnej rady 

Sa uskutoční po zasadnutí zastupiteľstva, keď budú známi aj ďalší členovia redakčnej rady, 

ktorých schvaľuje miestne zastupiteľstvo. 

 

3. Zhodnotenie januárového čísla 

Titulka –  iba ilustračná fotka, dobre zhrnutý text, Vrančovičova mohla mať väčší priestor – 

rozobrať postupne dopravu i grant, výborn rozhovor s I. Valachovou, nešťastné grafické 

spracovanie plánu kultúrnych podujatí, pôsobí nedokončene. 

 

4. Diskusia o inzercii 

P. Klačanská navrhla výraznejšie označovanie inzerátov „Platená inzercia“. Zároveň redakčná 

rada riešila, že nie všetky inzeráty sa do magazínu po obsahovej alebo grafickej stránke hodia. 

Keď bude mať redakcia pochybnosti o vhodnosti inzerátu, bude redakčná rada hlasovať 

o uverejnení tak, ako jej to aj umožňuje štatút. Rozhoduje nadpolovičná väčšina členov.   

 

5. Témy do februárového vydania 

FK Lamač – zhodnotenie sezóny, škôlka Filipa Nériho – akcie, reportáž zo školy slovenčiny 

pre cudzincov, rozhovor Juraj Benca, úľavy pre seniorov na stravu, rozpočet, VZN – škola 

a škôlka, oklieštenie samospráv, oznam - zloženie komisií na webe,  predstaviť vicestarostu – 

predstavenie a kompetencie, referendum – výsledok, oprava cesty Lediny plus výtlky po 

Lamači, jedáleň v škole plus novinky z rekonštrukcie, nemocnica Bory – čo a kedy sa otvára, 

električka na Bory, koncert, výstava, prednáška. Zadná stránka – pozvánky na podujatia 

a program akcií. 

 

6. Uzávierka, tlač a distribúcia 
Redakčná uzávierka je 31.1. 2023. Tlač sa plánuje 6.2.2023, distribúcia v polovici mesiaca. 

 

7. Spolupráca s BSK 

Zodpovedná redaktorka informovala redakčnú radu o inzercii od BSK, ktorá sa bude 

opakovať niekoľko mesiacov. Témy by sa mali týkať okolia Lamača. Podrobnosti (grafika, 

rozmery, pravidelnosť) sa ešte dohadujú. 

 

8. Dodávatelia služieb 

M. Harmaňoš informoval o prebiehajúcom výbere grafických, tlačiarenských a distribučných 

služieb. Prebieha porovnanie cenových ponúk. O vybraných dodávateľoch bude redakčná 

rada informovaná na budúcom zasadnutí. 

 



Zápisnicu vyhotovila dňa 13.1.2023: Slavomíra Šubrtová  

Podpis: 

 

 


