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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 

 

s ch v a ľ u j e 

 

Zásady používania miestneho rozhlasu v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.  

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 

 
Miestna rada po prerokovaní 
 

o d p o r ú č a 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Zásady používania miestneho rozhlasu v Mestskej časti 

Bratislava-Vajnory.  
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3. Dôvodová správa 

Miestny rozhlas v mestskej časti Bratislava - Vajnory je zariadením, ktoré slúži k 

sprostredkovaniu správ, dôležitých informácií, oznamov a k vysielaniu  rôznych  relácií 

miestneho úradu  vo Vajnoroch a iných  právnických  a fyzických  osôb. Technické zariadenie 

miestneho rozhlasu je majetkom Mestskej časti Bratislava - Vajnory. Prevádzkovateľom 

mestského  rozhlasu  je  mestská časť Bratislava – Vajnory,  t.j. Miestny úrad, Roľnícka 109, 

831 07 Bratislava Vajnory. 

Vysielanie rozhlasu sa riadi podľa platných Zásady používania miestneho rozhlasu v Mestskej 

časti Bratislava-Vajnory, ktoré boli schválené uznesením miestneho zastupiteľstva  

č. 257/2017 z dňa 20. 04 .2017. 

Dôvodom ich zosúladenia s aktuálnym stavom pri používaní miestneho rozhlasu.  

Zmeny v zásadách sa týkajú zrušenia komerčného vysielania, ktoré nebolo pre mestskú časť 

zásadným finančným príjmom a mestskej časti prinášala komplikácie z dôvodu hlásenia pre 

potencionálnych podvodníkov. Nakoľko nie je možné preveriť spoľahlivosť firmy, ktorá si 

platí komerčné hlásenie a najmä pre starších bolo hlásenie mestskou časťou garanciou 

spoľahlivosti danej firmy, mestská časť úplne zrušila takéto hlásenia. 

Ostatné pravidlá hlásenia ako štruktúra, obsah alebo čas hlásenia zostávajú bez zmeny, keďže 

tieto sú prijímané obyvateľmi mestskej časti pozitívne. 

Na základe uvedeného si Vás dovoľujem požiadať o schválenie nových Zásad používania 

miestneho rozhlasu v Mestskej časti Bratislava-Vajnory. 
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             MESTSKÁ  ČASŤ  BRATISLAVA-VAJNORY 
Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 36 

____________________________________________________________ 
 

 

 

Z á s a d y  

používania miestneho rozhlasu v Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

Mestská časť Bratislava – Vajnory v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov podľa § 3 ods. 4 písm. d) vydáva tento 

vnútorný predpis. 

Čl. 1 

 Základné ustanovenia 

Zásady používania a využívania miestneho rozhlasu sa delia na tri časti: technická časť 

(obsluha zariadenia, technické spracovanie hlásení, spracovanie záznamov a povolení 

jednotlivých vysielaní a záznamy o technických kontrolách zariadenia), pravidlá vysielania 

(vyhovujúce a nevyhovujúce vysielania, štruktúra hlásení, druh vysielania a prípadné 

spoplatňovanie hlásení) a obsahových náležitostí hlásení (bližšie vyšpecifikované hlásenia 

spoplatňované a bezplatné hlásenia). 

Čl. 2 

 Technická časť 

1) Tvorba záznamov  a vstup do systému je  povolený len  oprávneným osobám so súhlasom 

starostu. 

2) Každá tvorba záznamu, relácií a vysielania musí byť poznačená v denníku. 

3) Predmet hlásenia povoľuje starosta, alternatívne prednosta miestneho úradu. 

4) Povolenie sa vyznačí  v denníku hlásení. 

5) Písomné žiadosti, alebo podklady, na základe ktorých  bolo vykonané hlásenie, sa v kópii 

odkladajú. Vzor žiadosti tvorí prílohu č.1 týchto Zásad. 

6) Denník obsahuje dátum záznamu a meno kto záznam v denníku vykonal, predmet 

hlásenia, špecifikácia aktívnych hlásičov, označenie, kto vydal pokyn na hlásenie, presná 

evidencia času hlásenia (deň a hodina) a meno osoby, ktorá hlásila. 

7) Použitie vajnorskej znelky sa viaže výlučne na slávnostné hlásenia. 

8) Štruktúra hlásenia: 

 1 x znelka (nakódovaná v systéme, oslobodená od poplatkov),  

 Úvod hlásenia: použité slová „hlásenie miestneho rozhlasu“, 

 Hlásenie, 

 Gong, 

 Opakované hlásenie, 

 Záver hlásenia: slová „koniec hlásenia miestneho rozhlasu“, 

 1 x zvonky.  
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Čl. 3 

Pravidlá vysielania 

1) Miestny rozhlas je určený na vyhlasovanie krízového stavu a všeobecného ohrozenia na 

území mestskej časti (hlásenia CO, požiar, povodeň a iné) a na vyhlasovanie oznamov 

informujúcich občanov o dôležitých oznamoch a o dianí v mestskej časti (dôležité 

informácie a upozornenia, upútavky na významné dni alebo akcie, kultúrne podujatia 

a pod.). 

2) Neumožňujú sa komerčné oznamy zo strany firiem, podnikateľov alebo obchodných 

inštitúcií.  

3) Neumožňujú sa oznamy akýchkoľvek politických subjektov, a to ani v období počas 

volebnej kampane. 

4) Nevysiela sa v čase konania bohoslužieb, pohrebov. 

5) Riadny vysielací čas je stanovený v pracovné dni a v sobotu:  

a) Hlásenie v pondelok – piatok v čase o 11,05 hod., opakované hlásenie o 17,05 hod., 

v období veľkonočnej prípravy a konania pobožnosti Krížovej cesty o 16,45 hod. 

Hlásenie v sobotu v čase o 11,05 hod. 

b) Čas mimo riadneho vysielacieho času sa považuje za mimoriadny vysielací čas 

a vysielanie sa môže uskutočniť len na základe pokynu starostu mestskej časti.  

 

Čl.  4 

Obsahové náležitosti hlásení 

a) Do hlásenia miestneho rozhlasu môžu byť zaradené: 

1. úradné oznamy mestskej časti, 

2. pozvánky na verejné kultúrne a športové podujatia organizované mestskou časťou 

a miestnymi spolkami, klubmi a združeniami. 

3. iné verejnoprospešné hlásenie po odsúhlasení starostom mestskej časti. 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Tieto Zásady boli schválené  uznesením miestneho zastupiteľstva č. x/2021 zo dňa 

17. júna 2021. 

2. Tieto Zásady  nadobúdajú účinnosť dňa  1. júla 2021. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti sa rušia Zásady používanie miestneho rozhlasu zo dňa 

20.04.2017. 

 

 

 

 

 

                                                                                     ............................................................... 

                                                                    Ing. Michal Vlček 

              starosta 

 


