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06. Vymenovanie redakčnej rady časopisu Pezinčan 
 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 
SPRACOVAL: Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 
 
 
 

UZNESENIE MsR č. 2- ....../2020 
 

Mestská rada v Pezinku 
 

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 
 

I. 
zrušiť 

Uznesenie MsZ č. 260/2017 zo dňa 05.10.2017, ktorým MsZ  
a) schválilo zriadenie redakčnej rady mesačníka Pezinčan 
b) schválilo postavenie a úlohy Redakčnej rady mesačníka Pezinčan 
c) schválilo členov redakčnej rady mesačníka Pezinčan 

 
 

II. 
v zmysle článku 5 Štatútu mestských novín Pezinčan, 

schváleného uznesením MsZ č. 1-89/2020 zo dňa 24.09.2020  
 

na návrh primátora 
 

vymenovať 
členov redakčnej rady 

mestských novín Pezinčan:  
 

1. Mgr. Eliška Fričovská 
2. Ľudovít Slimák 
3. Elena Králiková 

 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s týmito pripomienkami: 



Dôvodová správa: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, uznesením MsZ č. 1-89/2020 zo dňa 24.09.2020, schválilo štatút 
časopisu (mestských novín) Pezinčan. 
https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2020-09-24/uznesenie2020-089.pdf 
 
V článku 5 štatútu je upravená redakčná rada: 
 

„Článok 5 

Redakčná rada  

 

1. Redakčná rada je poradným orgánom vedúceho redaktora zriadená za účelom skvalitnenia 

obsahu Pezinčana. Zodpovedá za vyváženosť, objektívnosť a obsahovú kvalitu novín.  

2. Redakčná rada má troch členov. Podmienkou je praktická skúsenosť s prácou v tlačenom, 

elektronickom alebo audiovizuálnom médiu.  

3. Členov redakčnej rady vymenováva a odvoláva (pri neplnení podmienok štatútu) mestské 

zastupiteľstvo na návrh primátora mesta.  

4. Členovia redakčnej rady:  

a) sa stretávajú minimálne trikrát do roka 

b) spolupracujú s redaktorom pri zostavovaní obsahovej náplne novín  

c) aktívne vyhľadávajú témy na spracovanie  

d) samostatne spracovávajú v pravidelných intervaloch príspevky a články alebo ich časti  

5. Na čele redakčnej rady stojí predseda, ktorého si členovia volia na prvom zasadnutí redakčnej 

rady. Predseda redakčnej rady zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí 

redakčnej rady, vedie zasadnutia, vyhotovuje zápisnice a stanoviská zo zasadnutí. Prvé 

zasadnutie po vymenovaní redakčnej rady zvoláva vedúci redaktor.  

6. Členovia redakčnej rady a zodpovedný redaktor komunikujú vzájomne predovšetkým 

prostriedkami elektronickej komunikácie. 

7. Členovia redakčnej rady pracujú bez nároku na honorár na základe dobrovoľnosti. Členom 

redakčnej rady môže byť udelená za ich činnosť odmena 1 krát ročne na návrh redaktora.  

8. Funkčné obdobie členov redakčnej rady je 4 roky.“ 
 

Primátor navrhuje MsZ vymenovať členov redakčnej rady. 
1. Mgr. Eliška Fričovská, od januára 2019 pracuje ako PR manažérka únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska, 
2006-2018 redaktorka a šéfredaktorka mesačníka Mama a ja (Vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o.), 
2003-2006  šéfredaktorka časopisu pre mládež 4 FUN (Vydavateľstvo ORBIS IN, s.r.o.) 
1998-2003 Televízia Pezinok 
 
2. Ľudovít Slimák, známy pod menom Lajo Slimák, divadelník, hudobník, organizátor kultúrneho 
diania, humorista, známy z účinkovania v relácii Okénko pezinčiny ze strýcem Lajem v TV Pezinok, v 
mesačníku Pezinčan má pravidelnú rubriku Stĺpek po našém 
 
3. Elena Králiková, štúdium: Katedra žurnalistiky UK Bratislava, pracovala ako editorka v časopise 
Markíza, v denníku Večerník, v denníku Pravda ako editorka domáceho spravodajstva. Editor 
zodpovedá za obsahovú, faktickú, jazykovú, obrazovú a grafickú stránku denného vydania. Jedno 
volebné obdobie robila hovorkyňu starostu mestskej časti Petržalka, orientuje sa teda aj v otázkach 
miestnej samosprávy. 
 
 
Spracoval dňa 12.11.2020 Mgr. Peter Štetka 


