
Zápisnica zo zasadnutia Redakčnej rady magazínu mestskej časti Bratislava – Lamač 

 

7.12.2022 

 

Prítomní členovia redakčnej rady: Petronela Klačanská, Michal Oláh, Veronika Hagovská, 

Mária Šimončičová, Alexandra Kriššová, Petra Mitašíková, Matúš Harmaňoš, Slavomíra 

Šubrtová. 

Za úrad:  Marina Gorghetto (zodpovedná redaktorka), Dominika Engler (oddelenie kultúry), 

Igor Polakovič (starosta). 

Neprítomný člen redakčnej rady: Pavol Čech. 

 

1. Otvorenie 
Privítanie prítomných. 

 

2. Voľba predsedu redakčnej rady 

P. Klačanská navrhla S. Šubrtovú. S. Šubrtová ponúkla funkciu M. Oláhovi, ktorý je tiež 

z radov verejnosti, ale odmietol. Na podnet M. Šimončičovej odsúhlasený posun voľby 

predsedu rady na ďalšie obdobie, kedy budú známi aj noví členovia redakčnej rady z radov 

verejnosti, ktorí sa môžu hlásiť do konca roka 2022. Zatiaľ redakčnú radu vedie, zápis 

vyhotovuje a zasadnutia zvoláva Slavomíra Šubrtová 

 

 

3. Diskusia o fungovaní magazínu  Lamačana 

S. Šubrtová predstavila fungovanie redakčnej rady podľa štatútu redakčnej rady, ktorý bol 

prítomným aj zaslaný emailom. V zásade platí, že redakčná rada je poradným orgánom 

a zodpovednosť za obsah, inzerciu a grafiku má zodpovedná redaktorka. Informácie, tipy 

získava od zástupcov úradu, volených zástupcov i verejnosti. Starosta Igor Polakovič sa 

vyjadril, že bude plne spolupracovať a promptne poskytovať informácie, ktorá redaktorka 

bude k práci potrebovať.  

Mária Šimončičová mala otázku k uverejňovanie názorov obyvateľov Lamača. Členovia, 

ktorí boli v redakčnej rade posledné 4 roky, si nespomínajú, že by mal niekto z obyvateľov 

záujem o prejavenie názoru v Lamačanovi. Ak takáto požiadavka príde, článok bude 

posúdený a v prípade, že nebude mať urážajúci, hanlivý alebo klamlivý obsah, je na redakčnej 

rade, či odporučí zverejnenie. Názory volených zástupcov sú ošetrené v štatúte. Články od 

obyvateľov - šachový turnaj, karate súťaž, výlet seniorov, podujatia, koncerty, spomienky na 

zosnulých, gratulácie doposiaľ vždy uverejnené boli. 

 

4. Diskusia o inzercii 

S. Šubrtová otvorila tému o rozšírení Lamačana na 16 strán s tým, že by sa väčší priestor 

venoval inzercii, ktorá by z časti uhradila náklady na tlač a distribúciu Lamačana, aby v čo 

najmenšej miere zaťažoval rozpočet mestskej časti. M. Šimončičová sa vyjadrila, že inzerciu 

si prevádzky nemôžu dovoliť vzhľadom na horšiu ekonomickú situáciu v celej krajine. M. 

Gorghetto mala podobnú skúsenosť a navyše spomenula, že rozmery inzerátov v cenníku sa 

musia upraviť na rozmery redizajnovanej verzie Lamačana a cenník musí schváliť 

zastupiteľstvo. Po týchto krokoch bude inzercia vo forme grafiky (emailom, online aj priamo) 

ponúkaná prevádzkam v Lamači a v obchodnom dome Bory. Ak bude inzercie viac, pristúpi 

sa aj k rozšíreniu stranovosti. Redakčná rada navrhuje súčasné ceny inzercie nateraz 

ponechať, len prepočítať rozmery a pomerne k rozmerom ceny upraviť.  

 

5. Barter s Bory Mall 



Od leta sa v Lamačanovi uverejňuje polstranová inzercia Bory Mall. Redakčná rada nemala 

informáciu, že ide o barter, preto pozvala Dominiku Engler z oddelenia kultúry o predstavenie 

tejto spolupráce. Dominika Engler ozrejmila, že k dohode prišlo v lete a spoluprácu dohodol 

bývalý starosta. Bory Mall dáva lamačskému úradu k dispozícii v nákupnom centre reklamné 

plochy, citylighty, rozhlasové spoty, priestor v garážach – tabule s programom z každej strany. 

My sme na oplátku odpromovali ich podujatia a poskytli ½ strany v Lamačanovi. D. Engler 

vidí túto spoluprácu ako prospešnú pre Lamač, čo sa odrazilo aj vo vyššej účasti na 

podujatiach a celkovej výraznejšej prezentácie mestskej časti.  

Keďže zľavy či odpustenia poplatkov musí ohlasovať redakčná rada, pristúpilo sa 

k hlasovaniu, v ktorom sa všetci prítomní členovia redakčnej rady vyjadrili za bartrovú 

výmenu mediálneho priestoru s Bory Mall. Zmluvné podmienky spolupráce dotiahnu 

zástupcovia úradu s predstaviteľmi nákupného centra a budú členov redakčnej rady 

informovať o záverečnej dohode.  

 

6. Zhodnotenie decembrového vydania 

Keďže v čase konania redakčnej rady nebola k dispozícii finálna verzia Lamačana, 

zodpovedná redaktorka opísala zmeny vo finálnou verziou. Redakčná rada sa zhodla na 

výmene inzerátov: koncert – Maluna.  

 

7. Témy do januárového vydania 

Úvodník Leo Pawlak, Vrančovičova stretnutie v kine (vizualizácia, revitalizácia, nasledujúce 

kroky), OLO (kolo), permakultúra – horná zasadačka kino (p. Matúšová), rozhovor p. 

Valachová – centrum pomoci Ukrajine, riaditeľka Petáková – správa o dotácii na plávanie, 

Rozsutec – cimbalová muzika, kultúrny a športový program na rok 2023 (zadná titulka),  

projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, oprava výtlkov a oprava ulice Lediny, 

šach, ping-pong, zbierka na Rozálku, centrum pomoci pre Ukrajincov – program, manuál do 

roka (vrecový zber, ohrádky, bio, kolo, zberné miesto) – leták do schránok, komunálne služby 

– práca a zodpovednosť, informácie dispečingového charakteru (vodárne, osvetlenie, mapa...) 

 

8. Témy do budúceho roka (osobnosti, rozhovory, reportáže) 

Prof. Šicková (školenia, terapie), p. Peniaková, Prof. Hriadel (spomienka, dirigent Lúčnice, 

žena a dcéra), reportáž bobry na Boroch. 

 

9. Uzávierka, tlač a distribúcia 
 

Redakčná uzávierka je do 2.1. 2023 Tlač sa plánuje 13.1.2023, distribúcia 15.1.  

 

Zápisnicu vyhotovila dňa 7.12.2022: Slavomíra Šubrtová  

Podpis: 

 

 

 

 

 


