
Prevádzkovanie mestského rozhlasu 

 

Mestský úrad v Seredi prevádzkuje mestský rozhlas od roku 1976 v tej podobe, ako je teraz, s tým 
technickým zariadením, ktoré doteraz používame. 

Mestský rozhlas v meste Sereď je  rozdelený  na dve časti :  

  časť primárnu 

  časť sekundárnu 

Primárnu časť tvorí rozhlasová ústredňa s riadiacim pultom a výkonový stojan.  

Rozhlasová ústredňa  AUA 230             l KS 

Výkonový stojan AUC 2100                  3 KS 

Výkonový stojan AUC 4121                  1 KS 

 Pracovisko mestského rozhlasu je umiestnené v budove mestského úradu. 

Sekundárna časť pozostáva z linkových odpojovačov a linkového rozvodu vonkajšieho vedenia. 

Linkový rozvod vonkajšieho vedenia je riešený vzdušným vedením, umiestnený na stĺpoch 
elektrického vedenia a stožiaroch VO pomocou konzol. Linkový rozvod je vedený lanom ALFE 16 mm. 
Na ozvučenie vonkajšieho priestoru sú použité tlakové reproduktory T 5 OF. Tlakové reproduktory sú 
umiestnené na oceľových stĺpoch vo výške 5 m. 

Mestská časť Horný Čepeň je napájaný vzdušným vedením v dĺžke 3 km, ktorý je umiestnený na 
oceľových stĺpoch. 

V mestskej časti je dĺžka celkového vedenia 2,5 km. 

Celková dĺžka rozhlas. vedenia                      41,5 km 

Počet reproduktorov                                       171 KS 

Počet rozhlasových stĺpov                              80 KS 

 Finančné vyhodnotenie prevádzky mestského rozhlasu:  

Rok Náklady v € Príjmy v € 
2011 4075 662 
2010 4634 918 
2009 2830 671 



 

Poplatky za vysielanie v MR sú nasledovné:  

 

S  a  d  z  o b  n  í  k 

úhrad za vysielanie relácií v mestskom rozhlase 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Počas komunálnych volieb vyhlasovanie relácií politickým stranám a hnutiam 

     poskytované  z d a r m a. 

2.  Vyhlasovanie akcií organizovaných  Domom kultúry v Seredi poskytované z d a r m a. 

3.  Vyhlasovanie rôznych oznámení a upozornení od orgánov štátnej správy, od Slovenských        

     plynárenských a energetických závodov, Matice slovenskej, športových organizácií, škôl, 

     straty a nálezy poskytované z d a r m a. 

4.  Ostatné vyhlasované relácie a oznamy podliehajú tejto ú h r a d e : 

 a/   vyhlasovanie pre občanov                                                                      1,65 € /deň         

     b/  vyhlasovanie politickým stranám a hnutiam 

           /mimo komunálnych volieb/                                                                   1,65 € /deň        

     c/  vyhlasovanie spolkom, spoločnostiam, zväzom, hnutiam 

           klubom ako aj iným občianskym združeniam                                       1,65 € /deň        

     d/  vyhlasovanie podnikateľským subjektom                                             1,65 € /deň         

Sadzobník úhrad relácií v mestskom rozhlase nadobudol účinnosť od l. októbra 2000. 

Frekvencia vysielania:  

Mestský rozhlas vysiela denne o 10,00 hod. a o 14,30 hod., v piatok iba o 10,00 hod.  Pre určitú 
skupinu obyvateľstva – seniori, nezamestnaní, nízkropríjmové rodiny, ktoré nemajú internet – je 
mestský rozhlas jedinečným zdrojom informácií o dianí v meste a pripravovaných akciách. 

V prípade odstávky vody, elektrickej energie, havárie v sieti, ohrozenia obyvateľstva alebo potreby 
rýchleho rozšírenia informácie medzi občanov mesta je význam mestského rozhlasu nepopierateľný. 

Len za týždeň od 28.5. do 1.6.2012 sme zaznamenali  13 oznámení občanov týkajúcich sa mestského 
rozhlasu. Občania nahlásili, že mestský rozhlas nefunguje, alebo ho slabo počuť a žiadali nápravu, 
pretože chcú počúvať oznamy mestského rozhlasu.  



 

 

Informácie z iných miest o vysielaní MR: 

Galanta – mestský rozhlas neprevádzkujú, informačnými kanálmi pre občanov sú internetová 

stránka mesta,  úradná tabuľa a noviny. Mestské časti Hody, Javorinka a Nebojsa prevádzkujú 
mestský rozhlas len podľa potreby a vysielajú iba mestské a verejnoprospešné oznamy – bezplatne, 
komerčné oznamy nevysielajú vôbec.  

Šaľa - mestský rozhlas nefunguje, prenos informácií  je  zabezpečovaný nasledovnými 

informačnými prostriedkami: 

a) úradná tabuľa, 

b) informačné tabule mesta, 

c) internetová stránka mesta, stránky organizácií zriadených mestom a sociálna sieť, 

d) mestské informačné periodikum, 

e) letáky, bulletiny a plagáty, 

f) internetové terminály, 

g) zhromaždenia obyvateľov mesta, 

h) SMS centrum mesta, 

i) pracovný portál eSAM. 

Sládkovičovo – mestský rozhlas prevádzkujú, vysielajú podľa potreby 2x denne – o  9,00 hod a 
15,00 hod.  Komerčné  oznamy spoplatňujú a politickú reklamu vôbec nevysielajú.  
 

Hlohovec - mestský rozhlas vysiela max. 2x denne a to v čase cca o 11 hod. a o 15.30 hod. 
Vysielania sú spoplatnené, prioritné sú oznamy mesta. 
Vyhlasovanie v rozhlase: 0,20 €/1 slovo 
Vyhlasovanie v rozhlase mimo pracovnú dobu:  0,25 €/ slovo (ceny bez DPH) 
CD, MG a iné nosiče 10 €/1 produkcia 
 

Leopoldov –v mestskom rozhlase vysielajú nasledovne:  
pondelok, utorok, štvrtok: 1X: 08,30 až 09,00; 
                            2X: 11,30 
                            3X: 15,30 hod. 
streda: 1x: 08,30 až 09,00; 
>       2x: 11,30; 
         3x: 16,00 hod. 
Piatok iba doobeda 1x a 2x. 



Poplatok je rozdielny za reklamu: 6 eur, inak obyčajný oznam jedno vyhlásenie 1,65 Eura. Oznam o 
stratách a nálezoch je bez poplatku ako i vyhlásenie pre obecné a mestské úrady, pre úradnú 
potrebu. 
 

Senec – mestský rozhlas v meste nemajú, na informovanie občanov používajú informačné tabule, 

internetovú stránku mesta a mestské noviny –mesačník Senčan. 

Vráble – prevádzkujú mestský rozhlas, vysielajú v pracovných dňoch dvakrát denne: o 11:00 a 

14:00, vysielajú  aj platené príspevky (oznamy o trhovom predaji, hranie jubilantom, oznamy 
politických strán a pod., nevysielame komerčné reklamy napr. bankových inštitúcií). Okrem toho 
informujú občanov prostredníctvom mestskej web stránky a miestnym periodikom vydávaným 
mestom ako schránkový dvojtýždenník.  

Senica - mestský rozhlas nie je funkčný, na informovanie občanov využívajú mestské noviny Naša 

Senica alebo lokálnu televíziu TV Sen, ktorá v teletexte informuje o pripravovaných podujatiach 
a zverejňuje iné potrebné oznamy. Niektoré aktivity prezentujú aj v pravidelných reláciách.  

 Pezinok - už niekoľko rokov neprevádzkujú mestský rozhlas, informovanie občanov zabezpečujú 

hlavne prostredníctvom televízie – TV Pezinok, časopisu Pezinčan a internetu. 

Modra – mestský rozhlas ešte stále prevádzkujú, uvažujú však  o jeho zrušení z dôvodu  častej 

poruchovosti a vysokých nákladov na prevádzku. Vysielanie je nepravidelné podľa potreby,  vysielajú 
aj  platené príspevky. Mimo to ako hlavný informačný kanál používajú  internet a webové stránky 
mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


