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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
 

Materiál na rokovanie Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva Miestneho zastupiteľstva 

MČ Bratislava–Rača, dňa 6.9.2022 

 

Návrh 

na prijatie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2022 

o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača 

___________________________________________________________________________ 

 

Predkladateľ: 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

poslanec 

 

 

Spracovateľ: 

Doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. 

poslanec 

JUDr. Renáta Korduliaková 

vedúca Kancelárie starostu 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

Tento návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača predkladáme na 

základe ustanovenia § 24a ods.3 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave, podľa ktorého pravidlá používania symbolov mestskej časti upraví mestská časť 

všeobecne záväzným nariadením. Mestská časť doteraz takéto všeobecne záväzné nariadenie 

nemala prijaté. Ide o iniciatívny návrh poslanca Doc. Ing. Radka Tiňa, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva odporúča MZ 

MČ Bratislava-Rača schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Rača o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou 

pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti. 

 

 

 

 

Príloha: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Rača o 

podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača 
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Príloha: 

 

 
 

 

 

 

 

N  Á  V  R  H  

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e  

 mestskej časti Bratislava-Rača  

č.  7/2022 
z 27.09.2022 

o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a), § 24a 

zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej Republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov, § 1b a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a Čl. 96 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 

zmien sa uznieslo: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „nariadenie“) 

upravuje popis a vyobrazenie symbolov mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská 

časť“) zapísaných v Heraldickom registri Slovenskej republiky, rovnako ako ustanovuje 

podmienky používania symbolov mestskej časti. 

 

Článok 2 

Symboly mestskej časti a zaobchádzanie s nimi 

 

1. Za symboly mestskej časti sa považujú erb mestskej časti a zástava/vlajka mestskej časti 

a pečať mestskej časti. 

2. Symboly mestskej časti (okrem pečate) sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej 

republiky pod signatúrou R-39/2003. Ich vyobrazenie je uvedené v prílohe č. 1 a prílohe č. 

2 tohto nariadenia. 

3. Všetky symboly mestskej časti sa vyobrazujú farebne. To neplatí pri používaní veľkej 

pečate, okrúhlych pečiatok, úradných listín, tlačív a dokumentov, kde sa používa 

jednofarebné vyobrazenie. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo 

vhodné, možno od farebného vyhotovenia upustiť, ale len po udelení predchádzajúceho 

súhlasu starostom. 

4. Na území mestskej časti možno použiť symboly mestskej časti len spôsobom upraveným 

týmto nariadením. 

5. Za dôstojné zaobchádzanie so symbolmi mestskej časti a za ich ochranu zodpovedá ten, kto 

ich použil. 
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Článok 3 

Erb mestskej časti 

1. Erb mestskej časti (ďalej len „erb“) tvoria v červenom štíte dva privrátené levy, 
zadnou labou stojace na zemskom jablku a prednými labami držiace vyrastajúci 
ďatelinkový kríž – všetko zlaté. 

2. Erb sa vyobrazuje v súlade s grafickým vyobrazením farebne. Za erb sa považuje aj 
jeho čiernobiele alebo zlaté grafické vyobrazenie alebo jeho vyhotovenie 
z prírodného alebo iného materiálu, ak je v súlade s grafickým vyobrazením 
uvedeným v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

 
Článok 4 

Používanie erbu 

 

1. Erb sa používa: 

a) na pečati mestskej časti, 

b) na insígniách starostu mestskej časti (ďalej len „starosta“), 

c) na listovom papieri mestskej časti a starostu, 

d) na pamätnej plakete starostu, 

e) na budove mestskej časti, ktorá je sídlom orgánov mestskej časti, v zasadacej miestnosti 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“), v úradnej 

miestnosti starostu, 

f) na preukazoch zamestnancov mestskej časti, 

g) na webovom sídle mestskej časti, 

h) v označení rozpočtových a príspevkových organizácií a zariadení mestskej časti, 

i) na označenie publikácií alebo iných výstupov činností mestskej časti alebo právnických 

osôb ňou zriadených alebo založených, 

j) na titulnej strane obecných novín vydávaných mestskou časťou alebo ňou zriadenou 

organizáciou, 

k) na označenie miest, v ktorých mestská časť sama, alebo s inými fyzickými, alebo 

právnickými osobami, alebo s jej finančnou podporou organizuje pracovné, kultúrne, 

športové alebo iné podobné podujatia, 

l) na prevádzkových motorových vozidlách mestskej časti, 

m) na rovnošatách a vozidlách dobrovoľného hasičského zboru, 

n) na oceneniach udeľovaných mestskou časťou občanom. 

2. Erb na úradných listinách a úradných pečiatkach používajú: 

a) starosta mestskej časti, 

b) orgány miestneho zastupiteľstva, 

c) miestny kontrolór. 

3. Mestská časť používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom a názvom mestskej časti na 

rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. 

4. Za erb sa považuje aj jeho jednofarebná podoba, kresba, heraldická šrafúra alebo stvárnenia 

z kovu, kameňa, z keramického, či iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá 

vyobrazeniu erbu uvedenému v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

5. Erb možno so súhlasom starostu použiť aj na výzdobných a propagačných prostriedkoch, 

suveníroch, odznakoch, darčekových a spomienkových predmetoch, ktoré neslúžia 

komerčným účelom. 
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Článok 5 

 Zástava a vlajka mestskej časti 

 

1. Zástava mestskej časti (ďalej len „zástava“) je pevne spojená so žrďou opatrenou špicou, 

po35zostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej 4/8 a žltej 4/8. Stredný 

žltý pruh zaberá šírku 2/8, zvyšné pruhy sú rovnomerne široké a každý zaberá 1/8. Na 

okrajoch sú pruhy červenej farby. Vlajka je ukončená troma cípmi, tzn. dvoma zástrihmi 

siahajúcimi do tretiny vlajky. Zástava nemá presne stanovený pomer strán. Ak je spojená s 

priečnym rahnom vo zvislej polohe, nazýva sa koruhva. Zástava sa môže používať aj ako 

vlajka s pomerom strán 2:3 (šírka, dĺžka), zástava je voľne uchytená lankom a vztyčuje sa 

na stožiari. Zástava sa nosí (nevyťahuje/nespúšťa sa, ale je pevne spojená priamo so žrďou), 

nemá predpísaný pomer strán a nemusí byť umiestnená len vodorovne.  

2. Grafické vyobrazenie zástavy a vlajky  tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia. 

3. Zástava a/alebo vlajka sa používajú pri oficiálnych príležitostiach, a to vyvesením na 

budove, kde sídli Miestny úrad mestskej časti (ďalej len „miestny úrad“), prípadne v 

miestnosti, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Pokyn na použitie zástavy a/alebo vlajky 

dáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Zástava a/alebo vlajka  sa môžu 

použiť aj pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností, ktoré sú prístupné verejnosti. 

4. Ak sa pri výzdobe používa zástava a/alebo vlajka Hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a zástava a/alebo vlajka mestskej časti, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa 

seba, pričom sa zástava a/alebo vlajka Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z 

čelného pohľadu umiestňuje vľavo. 

5. Pri používaní zástavy alebo vlajky mestskej časti, štátnej zástavy  alebo vlajky SR a zástavy 

a  Európskej únie, tieto sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna zástava 

alebo vlajka sa umiestňuje v strede, vľavo od nej z čelného pohľadu zástava alebo vlajka 

Európskej únie a vpravo od štátnej zástavy alebo vlajky z čelného pohľadu zástava alebo 

vlajka mestskej časti. 

6. Pri používaní a vyvesovaní zástavy alebo vlajky musia byť dodržané tieto pravidlá: 

a) zástava alebo vlajka sa nesmú použiť v poškodenom alebo znečistenom stave ani 

zašpinené a nesmú sa zväzovať do ružice, 

b) na zástave alebo vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, 

kytica, smútočný závoj a pod.,  

c) na stožiari okrem zástavy alebo vlajky mestskej časti nesmie byť upevnená žiadna iná 

zástava alebo vlajka, 

d) pri úmrtí významnej osobnosti mestskej časti alebo štátnom smútku sa zástava alebo 

vlajka spúšťajú do polovice stožiara. 

7. Za správne a dôstojné zaobchádzanie so zástavou a vlajkou a za jej ochranu zodpovedá 

osoba, ktorá ju použila alebo použije. 

 

Článok 6 

Pečať mestskej časti a okrúhle pečiatky mestskej časti 

 

1. Pečať mestskej časti (ďalej len „pečať“) je odvodená od erbu. Je okrúhla, uprostred s erbom 

mestskej časti a s kruhopisom MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RAČA. Priemer pečate 

je 35 mm. 

2. Pečať sa používa: 

a) na pečatenie originálov významných listín a dokumentov vydaných starostom alebo 

miestnym zastupiteľstvom, 
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b) na listine o udelení čestného občianstva mestskej časti a na listine o udelení verejného 

ocenenia mestskej časti, 

c) v ďalších osobitných prípadoch určených (schválených) starostom alebo miestnym 

zastupiteľstvom. 

3. Pečatidlo veľkej pečate mestskej časti uschováva starosta. 

4. Funkciu pečate v administratívnej praxi mestskej časti plní okrúhla pečiatka mestskej časti, 

ktorá je odvodená od pečate. 

5. Mestská časť používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom a názvom mestskej časti na 

rozhodnutia zastupiteľských a výkonných orgánov mestskej časti, oprávnenia a osvedčenia 

skutočností vydaných pri výkone samosprávy, uznesenia miestneho zastupiteľstva. Okrúhle 

pečiatky s erbom sa nepoužívajú v bežnom úradnom styku, pri výkone samosprávy a pri 

výkone prenesenej štátnej správy. 

6. Podrobnosti a evidenciu okrúhlych pečiatok upravuje Podpisový poriadok mestskej časti.   

 

Článok 7 

Súhlas s používaním erbu, zástavy a vlajky mestskej časti na komerčné účely 

 

1. Erb, zástavu a vlajku môžu iné fyzické a právnické osoby používať len po udelenom 

predchádzajúcom písomnom súhlase starostu. 

2. Súhlas na použitie erbu, zástavy alebo vlajky pre právnické a fyzické osoby a na účely, 

ktoré nie sú taxatívne vymedzené v článku 4 tohto nariadenia, dáva miestny úrad, na základe 

rozhodnutia starostu. 

3. Podkladom na vydanie súhlasu podľa tohto článku nariadenia je písomná žiadosť žiadateľa 

so zdôvodnením a uvedením presných podmienok a spôsobu použitia erbu, zástavy alebo 

vlajky, ohraničením času. V súhlase na používanie erbu, zástavy alebo vlajky sa určí 

spôsob, účel, rozsah, doba jeho používania, ako aj ďalšie podmienky. V prípade používania 

erbu, zástavy alebo vlajky v rozpore so stanovenými podmienkami, môže starosta svoj 

súhlas kedykoľvek odvolať. 

4. Za udelenie súhlasu na použitie erbu, zástavy alebo vlajky môže miestny úrad 

v odôvodnených prípadoch (napríklad použitie na komerčné účely) žiadať finančnú úhradu 

vo výške 300 eur. 

5. Erb, zástava alebo vlajka sa môžu použiť iba spôsobom zodpovedajúcim jeho postaveniu 

ako symbolu mestskej časti. Erb, zástavu alebo vlajku sa zakazuje používať nevhodne, 

neprimeraným spôsobom, ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom. Za dôstojné 

zaobchádzanie so symbolmi mestskej časti a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ich používa 

alebo použil. 

 

Článok 8 

Ochrana symbolov mestskej časti a sankcie 

 

1. Symboly mestskej časti treba mať v úcte, vážnosti a ich používanie musí byť dôstojné 

a v súlade s týmto nariadením. 

2. Poškodenie, zneužitie a zneváženie symbolov mestskej časti a porušenie tohto nariadenia 

sa postihuje podľa osobitného predpisu.1) 

3. Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť 

pokutu v zmysle odseku 2 tohto článku nariadenia podľa osobitného predpisu2). 

 
1) § 42 ods. 1 písm. a) zákona  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
2) § 28 ods. 2 písm. b) zákona  č . 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov 
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4. Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 3 tohto článku nariadenia sa vzťahuje osobitný 

predpis.3) 

5. Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, sa dopustí priestupku podľa § 46 zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a môže jej byť uložená pokuta 

až do výšky 33 eur.  

 

 Článok 9 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Písomný súhlas na použitie symbolu mestskej časti vydaný pred účinnosťou tohto 

nariadenia, sa považuje za súhlas vydaný podľa tohto nariadenia. 

2. Erb na historických objektoch osadený ako ich súčasť pred 1. januárom 2020 sa považuje 

za umiestnený podľa tohto nariadenia a v súlade s ním. 

3. V prípade, že fyzická alebo právnická osoba používa symbol mestskej časti bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu mestskej časti, je povinná požiadať o jeho vydanie 

a uviesť používanie symbolov mestskej časti do súladu s týmto nariadením najneskôr do 90 

dní od účinnosti tohto nariadenia. 

4. Toto nariadenie bolo schválené uznesením miestneho zastupiteľstva dňa 27. septembra 

2022 č. UZN xxx/27/09/22/P a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mestskej časti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) § 28 ods. 4 zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov  
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Príloha č. 1 k nariadeniu č. 7/2022 

 

 

Vyobrazenie erbu 

 

 

 

 
 

 

Je zakázané meniť alebo vynechať akýkoľvek prvok erbu. Je zakázané dopĺňať do erbu 

akékoľvek ďalšie prvky, alebo text.  Pri tlači sa pripúšťa nahradenie farbou inej sýtosti alebo 

zlatením. Farby sa používajú celoplošne bez tieňovania. Pri čiernobielej tlači sa pripúšťa 

použitie čiarovej verzie erbu bez vyfarbenia, ako aj nahradenie farieb šrafovaním v súlade 

s heraldickými pravidlami. Šrafovanie erbu je záväzné. Červená farba sa nahrádza šrafovaním 

typu  , žltá (zlatá) farba sa nahrádza šrafovaním typu  
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Príloha č. 2 k nariadeniu č. 7/2022 

 

Vyobrazenie vlajky 

 

 
 

 

Vyobrazenie zástavy 

 

 
 

 


