
Všeobecne  záväzné  nariadenie
mestskej časti Bratislava  Ružinov

zo dňa 21. júna 2001
č.  17 /  2001    

o používaní symbolov a o oceňovaní občanov mestskej časti 

                                                      

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava  Ružinov,  podľa § 15 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov a čl. 59 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
v znení jeho dodatkov a príloh  ustanovuje :

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto  všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej  len  „nariadenie“)  upravuje  používanie, 
popis a vyobrazenie symbolov mestskej časti Bratislava Ružinov (ďalej len „mestská 
časť“)  pri  výkone  samosprávy,1/ schválené  miestnym  zastupiteľstvom,  zapísané 
v heraldickom registri Slovenskej republiky, zodpovednosť právnických osôb a fyzic-
kých osôb pri ich používaní a za akých podmienok (kritérií) je možné udeliť verejné, 
alebo čestné ocenenie občanom, za mimoriadne zásluhy o mestskú časť.

§  2

Symboly  mestskej časti

(1) Na území mestskej časti sa používajú tieto symboly    
       

a)    erb mestskej časti,
b)    vlajka mestskej časti,
c)    veľká pečať mestskej časti,
d)    okrúhla pečiatka mestskej časti, 
e)    zástava mestskej časti, 
 f)    znaková zástava mestskej časti,
g)    krátka zástava mestskej časti,
h) koruhva mestskej časti,

        i)    veľká (kombinovaná) koruhva mestskej časti,
 j)    štandarda starostu mestskej časti.

(2) 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 dôvo-
dov  možné alebo vhodné, možno od farebného vyhotovenia upustiť, ale len po 
udelení predchádzajúceho súhlasu starostom.

(3) Vyobrazenie symbolov mestskej časti tvorí prílohu tohto nariadenia.       
__________________________________



1/   § 1 ods. 4 a 5 a § 22 zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§  3

Erb mestskej časti

(1)   Erb mestskej časti  má túto podobu: v  červenom štíte zvlnené strieborné brvno 
prevýšené  nízkou  striebornou  čierno  murovanou  hradbou  so  strieborným 
dvojitým  krížom  vyrastajúcim  spomedzi  dvoch  strieborných  zlatostrechých, 
striebornými  guľami  ukončených  veží  preložených  zlatými  prstencami 
strieborných strieľní, rovnakými ako na oboch krajoch múra, zo spodného okraja 
štítu  vyrastajúce  strieborné  trojvršie,  korunované  zlatou,  perlami  zdobenou 
korunou a preložené červenou zlatostredou a zlatokališnou ružou. 

   
(2) Používanie erbu mestskej časti 

        a) na veľkej  pečati  mestskej časti,   pečiatke  starostu  mestskej  časti,  
pečiatke  zástupcu  starostu  mestskej  časti,   pečiatke  hlavného  kontrolóra 
mestskej  časti,  pečiatke  prednostu  miestneho  úradu  a úradnej  okrúhlej 
pečiatke mestskej časti,

        b)  na insigniách starostu mestskej časti,

        c)  na oceneniach   udeľovaných mestskou časťou občanom,

        d)  v zasadacích a rokovacích miestnostiach zastupiteľských orgánov 2/mestskej 
             časti, volebných a obradných miestnostiach, a v priestoroch určených pre 

styk  s verejnosťou, 

        e)  na budove, v ktorej má sídlo starosta, miestny úrad,  mestská polícia a mest- 
             ský  požiarny zbor  alebo právnické osoby zriadené mestskou časťou,  
      
         f)  na označenie územia mestskej časti, 

        g)  na preukazoch  poslancov  miestneho  zastupiteľstva a zamestnancov miest- 
             neho úradu,

        h)  na úradných  listinách  a úradných  tlačivách  starostu  a  zástupcu  starostu 
             mestskej časti, hlavného kontrolóra  mestskej časti  a  prednostu  miestneho 
             úradu,

         i)  na podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestskou časťou 
             
         j)  na propagačných predmetoch vydávaných mestskou časťou,

        k)  na slávnostných  listinách  a  významných  dokumentoch vydávaných staros-
             tom  alebo miestnym zastupiteľstvom.

__________________________

2/    Čl. 60 ods. 2 písm. d/ a e/  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov  
        a príloh.



(3)  Úradné listiny a okrúhle  pečiatky s erbom  možno používať, ak listina alebo tla-
čivo  obsahuje: osvedčenie, oprávnenie, nariadenie, uznesenie  alebo rozhod-
nutie zastupiteľských a výkonných orgánov  mestskej  časti. Okrúhle pečiatky s 
erbom  sa  nepoužívajú  v  bežnom   úradnom   písomnom  styku,  pri  výkone 
samosprávy a pri výkone prenesenej štátnej správy.

(4)  Za  erb mestskej časti sa považuje  aj  jeho  jednofarebná  podoba, kresba,  he-
raldická  šrafúra  alebo stvárnenie  z kovu,  kameňa,  z  keramického,  či  z  iného 
materiálu, ak vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mestskej časti, uvede-
nému v prílohe  tohto nariadenia. 

             
(5)   Erb mestskej časti  možno  so  súhlasom  starostu používať aj na výzdobných a  
       propagačných  prostriedkoch, suveníroch, odznakoch,  darčekových  a spomien-

kových predmetoch.

       
§  4

Vlajka  mestskej časti 

(1) Vlajka mestskej časti má túto podobu: pozostáva zo siedmich pozdĺžnych  pruhov 
vo  farbách červenej 1/9, bielej 1/9, žltej 2/9,  červenej 1/9, žltej 2/9, bielej 1/9 
a červenej 1/9. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, dvomi 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

(2) Používanie vlajky mestskej časti 

 a)  vlajka mestskej  časti  sa používa  pred budovami  a na verejných priestran-
stvách uvedených v  § 3 ods.  2   písm. d),  e)  a   i),  pri  oficiálnych príleži-
tostiach mestského významu, a to vyvesením na stožiar pred budovami a na 
verejných priestranstvách na to  určených.   Pri  slávnostných príležitostiach 
môžno vlajku používať na výzdobu siení a priestorov určených na slávnostné 
zhromaždenia,

      b)   výzvu na použitie vlajky mestskej časti vydáva starosta pri  slávnostnej alebo 
oficiálnej príležitosti mestskej časti, pričom  upravuje dôvod a   dobu trvania 
vlajkovej výzdoby  úradným oznámením,

      c)   ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka  Slovenskej republiky  a  vlajka mest-
skej  časti, sú  umiestnené  v rovnakej  výške  vedľa  seba, pričom sa štátna 
vlajka  Slovenskej republiky z čelného pohľadu umiestňuje vľavo,

 
d) ak  sa pri  výzdobe používajú   štátna  vlajka  cudzieho štátu,  štátna vlajka 

Slovenskej republiky a vlajka mestskej časti, sú umiestnené v rovnakej výške 
vedľa  seba,  pričom  sa  štátna  vlajka  Slovenskej  republiky  umiestňuje 
uprostred,  štátna  vlajka  cudzieho  štátu  sa  z čelného  pohľadu  umiestňuje 
vľavo  a vlajka  mestskej  časti  sa  umiestňuje  vpravo  od  štátnej  vlajky 
Slovenskej republiky.



(3)   Pri používaní a umiestňovaní vlajky mestskej časti sa musia dodržiavať tieto zá-
       sady

        a)  upevnenie vlajky  mestskej časti na stožiari pred budovami a na verejných 
priestranstvách  sa umiestňuje  vpravo   pri  pohľade  od hlavného  vstupu 
do  budovy  alebo  od  rečníckeho  pultu  umiestneného  na  verejnom  prie-
stranstve, 

               
        b)  na vlajke mestskej časti  nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak 

alebo odznak, kytica,  závoj a nesmie sa zväzovať do ružice,

        c)  na stožiari okrem vlajky mestskej časti nesmie byť upevnená  žiadna iná vlaj-
ka,

        d)  vlajka mestskej časti  sa nesmie používať v poškodenom, alebo znečistenom 
stave a nesmie sa dotýkať zeme,

        e)  pri  úmrtí  významnej  osobnosti  mestskej časti  alebo štátnom  smútku sa 
vlajka spúšťa do polovice stožiara.

§ 5

Veľká pečať mestskej časti 

(1) Veľká  pečať  mestskej  časti  má  túto  podobu:  veľká  pečať  mestskej  časti  je 
okrúhla, uprostred  s  erbom  mestskej   časti  a   kruhopisom   „BRATISLAVA 
RUŽINOV“. Priemer veľkej pečate je 35 mm.

(2)   Pečatidlo veľkej pečate mestskej časti uschováva starosta.

(3)   Veľká pečať mestskej časti  sa používa 

a)   na pečatenie originálov významných listín a dokumentov, vydávaných staro-
              stom alebo  miestnym zastupiteľstvom,

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

c) a v osobitných prípadoch schválených miestnym zastupiteľstvom. 

§ 6

Okrúhle pečiatky mestskej časti

(1)  Od veľkej pečate mestskej časti sa odvodzuje

a) pečiatka starostu mestskej časti,

b)    pečiatka zástupcu starostu mestskej časti, hlavného kontrolóra mestskej 
časti a prednostu miestneho úradu,



c) úradná okrúhla pečiatka mestskej časti.

       Ich pečatné pole sa nelíši od veľkej pečate. Dopĺňa sa kruhopis, podľa toho či 
ide  o starostu  mestskej  časti,  kde  sa  uvádza  nadpis  „STAROSTA“  alebo 
o výkonné  orgány  mestskej  časti,   v príslušnom  funkčnom  postavení, 
vymenovaním  alebo  voľbou  miestnym  zastupiteľstvom,  alebo  podľa 
organizačného  začlenenia  na  miestnom  úrade,  kde  sa  uvádza  označenie 
číslom,  od čísla jedna. 

(2) Používanie týchto pečiatok je upravené v § 3 ods. 3 tohto nariadenia. Podrob-
nosti  a ich evidenciu upraví dodatok spisového poriadku miestneho úradu.

§  7

  Zástava mestskej časti

(1)  Zástava mestskej časti má podobnú kompozíciu ako vlajka mestskej časti. Po-
mer jej strán však nie je záväzne stanovený , čo znamená, že zástava môže byť 
aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje  tým, že kým vlajka predstavuje volný kus 
textilu,  ktorý  sa  vztyčuje  na  stožiar  pomocou  lanka,  zástava  je  vždy  pevne 
spojená so žrďou. Ak ide o koruhvu, zvislý typ zástavy mestskej časti, upevnený 
na kratšie priečne rahno, vztyčuje sa na stožiar rovnako pomocou lanka.

(2)  Zástava mestskej časti sa používa v priestoroch a v budovách uvedených v  § 3 
ods. 2 písm. d), e) a i), vrátane odkazu 2 v poznámke pod čiarou, pri oficiálnych 
príležitostiach miestneho významu,  a  to  vyvesením vo  vnútri  budov alebo na 
budovách  a  na  verejných  priestranstvách  na  to  určených.  Pri  slávnostných 
príležitostiach  môžno zástavu  použiť  na výzdobu  siení a priestorov určených 
na slávnostné zhromaždenia.

(3)  Výzvu na použitie zástavy mestskej  časti vydáva starosta pri slávnostnej alebo 
oficiálnej príležitosti mestskej časti, pričom upraví dôvod a dobu trvania umiest-
nenia zástavy, úradným oznámením.

(4)  Ak  sa  pri  výzdobe  používa  zástava  mestskej  časti  a zástava  Bratislavy,  sú 
umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa zástava Bratislavy z čelného 
pohľadu umiestňuje vľavo.

(5)  Ak sa pri výzdobe používa štátna   zástava  Slovenskej republiky a zástava mest-
      skej  časti , sú  umiestnené  v rovnakej  výške  vedľa  seba,  pričom  sa štátna zá-
      stava  Slovenskej republiky z čelného pohľadu umiestňuje vpravo.

(6)  Ak  sa  pri  výzdobe  používajú  štátna  zástava  cudzieho  štátu,  štátna  zástava 
Slovenskej republiky a zástava mestskej časti , sú umiestnené v rovnakej výške 
vedľa seba, pričom sa štátna zástava Slovenskej republiky umiestňuje uprostred, 
štátna  zástava  cudzieho štátu sa z čelného pohľadu umiestňuje vľavo a zástava 
mestskej časti  sa umiestňuje vpravo od štátnej  zástavy  Slovenskej republiky.



(7)  Pri používaní a umiestňovaní zástavy mestskej časti sa musia  dodržiavať tieto 
zásady

      a)  zástava mestskej časti  upevnená na žrdi  sa umiestňuje v budovách, na 
určených  miestach  alebo  miestnostiach  ( sieňach),  na  verejných  prie-
stranstvách, aj v krytom objekte, vždy pred stenou alebo tribúnou. Žrď pre 
zástavu sa v týchto priestoroch umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri 
pohľade od tohto pultu,

       b)   na zástave mestskej časti  nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak 
alebo  odznak, kytica,  závoj a nesmie sa zväzovať do ružice, 

       c)   na žrdi okrem zástavy mestskej časti  nesmie byť upevnená žiadna iná zá-
stava,

       d)   zástava mestskej časti sa nesmie použiť v poškodenom, alebo znečistenom 
stave a nesmie sa dotýkať zeme,

       e)   fyzické a právnické osoby pôsobiace na území mestskej časti môžu používať 
zástavu,  alebo  vlajku  mestskej  časti  na  základe  osobitného  povolenia 
udelovaného starostom.  Ich  používanie  musí  byť  dôstojné a musí  zodpo-
vedať postaveniu symbolov mestskej časti.

§ 8

Znaková zástava mestskej časti má podobu  štvorca, jej výška sa však v skutočnosti 
rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do 
celej plochy textilu. Používa sa  pri významných výročiach mestskej časti, na sláv- 
nostnú výzdobu zasadacích miestností alebo vstupov na verejné priestranstvo. 

§  9

Krátka  zástava   mestskej   časti  je  tiež  pruhová,  je  však  svojou  dlhšou  stranou 
pripojená  k žrdi.  Používa  sa  hlavne   na  hromadnú  vlajkovú  výzdobu  na  území 
mestskej časti .

§  10

(1) Koruhva mestskej časti predstavuje zvislý typ  zástavy mestskej časti, pri ktorej je 
textil  pripojený  ku  krátkemu priečnemu  rahnu,  spolu  s ktorým  sa  vztyčuje  na 
stožiar pomocou lanka. 

(2) Veľká ( kombinovaná) koruhva mestskej časti predstavuje spojenie koruhvy so 
znakovou  zástavou,  ktorá  sa  pripája  ku  krátkemu priečnemu ráhnu  do  hornej 
časti tejto zvislej zástavy.

(3) Používa sa pri mimoriadne  slávnostných príležitostiach, kde sa kladie dôraz na 
zvýraznenie podoby jednoty oboch týchto symbolov mestskej časti.



§ 11

Štandarda starostu  mestskej časti 

(1) Štandarda  starostu  mestskej časti  má medzi ostatnými symbolmi  mestskej čas-
ti  osobitné  postavenie.  Je  vlajkou  starostu,  jedným  zo symbolov  jeho  úradu. 
Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách mestskej časti.

(2) Štandarda starostu je vyrobená v luxusnom prevedení a vytvorený je len jeden 
originálny exemplár.

(3) Používa  sa  pri oficiálnych príležitostiach  (podujatiach),  ktoré  organizuje  alebo 
sa ich zúčastňuje starosta, napríklad pri príjmaní alebo sprevádzaní významných 
návštev.

§ 12

Zaobchádzanie so symbolmi mestskej časti 

(1) Na území mestskej časti možno používať symboly mestskej časti len spôsobom 
upraveným týmto nariadením.

(2) Za  dôstojné  zaobchádzanie  so  symbolmi  mestskej  časti  a za  ich  ochranu 
zodpovedá ten, kto ich použil.

(3) Zakázané  je  používanie  symbolov  mestskej  časti,  ktoré  by  bolo  nevhodné, 
neprimerané alebo ktorým by sa prejavovala neúcta k týmto symbolom, alebo by 
bolo v rozpore s týmto nariadením.   

§  13

Dohľad

Dohľad  nad  dodržiavaním  tohto  nariadenia  vykonáva  miestne  zastupiteľstvo, 
prostredníctvom svojej, na tento účel zriadenej poradnej komisie. Pri výkone dohľadu 
členovia tejto zmiešanej komisie predovšetkým kontrolujú a upozorňujú starostu na 
zistené nedostatky a požadujú od oprávnených osôb ich odstránenie. Túto činnosť 
vykonávajú v súčinnosti so zamestnancami mestskej polície.

§  14

                                                              Sankcie

(1) Za porušenie tohto nariadenia môže starosta uložiť právnickej osobe pokutu do 
výšky 200 000 Sk. 3/

(2) Pokutu možno uložiť  do dvoch mesiacov odo dňa,  kedy sa starosta dozvedel 
o tom,  kto  sa  porušenia  dopustil,  najneskôr  však  do  jedneho  roka  od  vzniku 
konania  opodstatňujúceho  uloženie  pokuty.  Pri  ukladaní  pokuty  sa  postupuje 
podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

––––––––––––––––––––––––––––––––––
3/    § 28 ods. 2 pism. b) zakona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Sloveskej republiky Bratislave v znení    
       neskorších predpisov. 



(3) Pokuta je príjmom rozpočtu mestskej časti.

(4) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie sa dopustí priestupku a môže jej byť 
uložená pokuta v blokovom konaní do 500 Sk, v priestupkovom konaní do 

     1000 Sk.4/  

Verejné ocenenia udeľované  mestskou časťou občanom

§ 15

Čestné občianstvo mestskej časti

(1) Čestné občianstvo mestskej časti možno udeliť osobám, ktoré sa osobitne výz- 
namným  spôsobom  zaslúžili  o mestskú  časť  a jej  obyvateľov  alebo  ktoré 
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.     

(2)  Čestné občianstvo  mestskej časti možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom.

(3) Podnety  na  udelenie  tohto  verejného  ocenenia  jednotlivými  zastupiteľskými 
orgánmi mestskej časti, zástupcom starostu mestskej časti, hlavným kontrolórom 
mestskej časti a prednostom miestneho úradu, právnickými osobami, nadáciami, 
združeniami a fondami alebo verejnoprávnymi inštitúciami pôsobiacimi na území 
mestskej  časti,  možno  predkladať  pri  významných  príležitostiach  alebo 
udalostiach vo verejnom živote mestskej časti v termínoch, podľa kritérií a poža-
dovaných osobných údajov, ktoré určí starosta osobitným úradným oznámením.

(4) Prijaté návrhy (podnety)  predkladá miestnemu zastupiteľstvu starosta, po pre-
rokovaní v  poradnej komisii  miestneho zastupiteľstva, zriadenej na tento účel, 
ktorá zároveň zhromažďuje jednotlivé podnety.  Administratívne činnosti s touto 
agendou spojené, hlavne evidenciu prijatých a schválených návrhov vykonáva 
miestny úrad.

(5) Návrhy na udelenie čestného občianstva schvaľuje miestne zastupiteľstvo.

(6)  O udelení  čestného  občianstva  mestskej  časti  sa vydáva  osobitným spôso-
bom upravená listina,  ktorú  podpisuje  starosta.   Listina  sa pečatí  veľkou 
pečaťou  mestskej  časti.  Ak  je ocenením  poctený  cudzí štátny príslušník, 
možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že jej druhé vyhotovenie  je v niektorom 
zo svetových jazykov.    

       
(7)  Odovzdanie  listiny ocenenému občanovi  sa vykonáva  slávnostným spôsobom. 

Čestný  občan  mestskej  časti  sa  pri  tejto  príležitosti  alebo  pri  svojej  prvej 
návšteve zapisuje do kroniky mestskej časti.

(8)  Miestne zastupiteľstvo môže  verejné ocenenie, čestné občianstvo mestskej časti 
       odňať na návrh starostu,  na základe odporučenia príslušnej  stálej  komisie 

miestneho zastupiteľstva, ak zo závažných dôvodov  občan tejto pocty už nie je 
hodný.

________________________________
4/    § 46 a § 84 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov.



§ 16

Verejné ocenenie občana mestskej časti

(1) Za  vynikajúce  tvorivé  výsledky,  ktoré  obohacujú  ľudské poznanie  alebo  ktoré 
prispeli osobitným spôsobom k ďalšiemu rozvoju  mestskej časti,   môže  miestne 
zastupiteľstvo  odmeniť  významných  alebo  zaslúžilých  občanov  udelením 
verejného ocenenia  mestskej časti.  

(2)   Verejné  ocenenie  je vyjadrené  kovovou plaketou, na ktorej  je  zobrazený znak 
mestskej časti a nápis „VEREJNÉ OCENENIE MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA 
RUŽINOV.“

(3)  Verejné  ocenenie  mestskej  časti  udeľuje  občanom miestne  zastupiteľstvo  na 
návrh  starostu,  miestnej  rady,  stálych  komisií  miestneho  zastupiteľstva, 
občianskych združení,  vedeckých a umeleckých inštitúcií, pôsobiacich na území 
mestskej časti.

(4)  O udelení tohto verejného ocenenia  mestskej časti  sa vydáva  osobitným spô-
sobom upravená listina,  ktorú  podpisuje starosta a je označená otlačkom veľkej 
pečate mestskej časti. Ak je ocenením poctený cudzí štátny príslušník možno 
vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak,  že jej druhé  vyhotovenie je v niektorom zo 
svetových jazykov.

(5)  Odovzdanie verejného ocenenia  mestskej časti ( plakety a listiny ) sa vykonáva 
slávnostným  spôsobom  v obradných  miestnostiach  (  priestoroch  )  miestneho 
zastupiteľstva na to určených.

(6) Návrhy  (podnety)  na  udelenie  verejného  ocenenia  mestskej  časti  občanom, 
zhromažďuje  na tento účel zriadená poradná komisia miestneho zastupiteľstva. 
Po  prerokovaní  so  starostom,  ktorý  určí  termíny  a príležitosti  podávania 
podnetov na udelenie tohto ocenenia jednotlivým občanom, osobitným úradným 
oznámením, v ktorom určí kritériá a požadované osobné údaje, ich predkladá na 
schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Administratívne činnosti s touto agendou 
spojené,  hlavne  evidenciu  prijatých  a schválených návrhov  vykonáva  miestny 
úrad.

§  17

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť   1. augusta  2001.

                                                                                          Ing. Pavol  Kubovič
                                                                                                    starosta
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