
Návod na používanie služby 
Verejný rozhlas 

Čo potrebujete vedieť ešte pred odoslaním prvého hlásenia?

Odosielať hlásenia sú oprávnení len užívatelia z autorizovaných e-mailových adries. 
Oprávnenie získa ten e-mail, ktorí ste zadali pri tvorbe objednávky.

Hlásenia sa posielajú na e-mail hlasenie@verejnyrozhlas.sk.

Po odoslaní hlásenia vám príde spätný e-mail o úspešnom, prípadne neúspešnom
odoslaní hlásenia do aplikácie občanov.

Hlásenie bude do aplikácie občanov doručené hneď, ako ho odošlete.

Oprava hlásenia nie je možná v reálnom čase. V prípade žiadosti o storno hlásenia
kontaktujte nášho operátora na DOPLNIŤ TELEFÓNNE ČÍSLO.

Hlásenia za obec môže posielať akákoľvek osoba zamestnaná na obecnom alebo
mestskom úrade. Jedinou podmienkou je, aby hlásenia boli odosielané z autorizovanej 
e-mailovej adresy.

Pred zaslaním prvého hlásenia je potrebné resetovať podpis. Odošlite prázdny e-mail 
s predmetom „reset podpisu“ na adresu hlasenie@verejnyrozhlas.sk. V praxi to
znamená, že ak je na autorizovanom e-maile nastavený automatický podpis v pätičke, 
vďaka resetu podpisu ho aplikácia bude ignorovať. Ak reset podpisu nevykonáte, 
v aplikácii občanov sa zobrazí v každom hlásení.



Kategórie hlásení

1. Dôležité hlásenia (dolezite): Najdôležitejšie informácie o verejnom dianí vo vašej obci                      
alebo meste. Zaradiť sem môžete napríklad oznamy o miestnych poplatkoch, krízových 
situáciách, poruchách, odstávke vody, odpise elektriny a plynu, daniach a mnoho ďalšieho.

2. Dopravné hlásenia (doprava): Správy o dopravných obmedzeniach, termínoch 
a údržbe ciest, čistení chodníkov, ale tiež napríklad o dokončených prácach 
na komunikáciách a podobne.

3. Farské oznamy a úmrtia (fara): Oznámenia o bohoslužbách, sviatočných službách,
plánovaných udalostiach fary či o úmrtiach v obci.

4. Prišli predávať (predajcovia): Upozornenia na príchod trhovníkov alebo predajcov
rôzneho druhu.

5. Separácia a zber odpadu (odpad): Informácie z oblasti odpadového hospodárstva
obce či mesta: zber triedeného odpadu, umiestnenie veľkokapacitných nádob, ako 
správne triediť odpad, miesta separovania a podobne.

6. Zdravie a životné prostredie (zdravie): Informácie o kvalite vody, ovzdušia či aktuálnych
opatreniach voči COVID-19.

7. Akcie a podujatia (podujatia): Pozvánky na podujatia a udalosti organizované obcou
alebo súkromnými osobami. Na zaradenie hlásenia do správnej kategórie použíte kľúčové 
slová (uvedené v zátvorke). Pri odosielaní hlásenia vpíšte dané kľúčové slovo do predmetu 
e-mailu. Kľúčové slovo môže byť napísané malými aj veľkými písmenami, s diakritikou 
či bez nej, napríklad: "dolezite", "dôležité", "DOLEZITE", "DÔLEŽITÉ".

V základnom nastavení služby môžete hlásenia posielať v siedmych rôznych kate-
góriách. Občania si v aplikácii môžu na základe týchto kategórií hlásenia filtrovať, 
prípadne si nechať zasielať len niektoré z kategórií podľa ich záujmu. Kategórie 
hlásení je možné na vyžiadanie doplniť.



Odosielanie hlásenia krok po kroku

Čo robiť v prípade, 
že bude odosielanie hlásenia neúspešné?
Prekontrolujte si správnosť e-mailu, a teda či hlásenie posielate z autorizovanej e-mailovej
schránky. Potom skontrolujte správnosť e-mailu,na ktorý hlásenie odosielate.Pokiaľ sú všetky 
údaje správne, zopakujte celý postup ešte raz. Ak sa vám ani napriek tomu nedarí hlásenie 
úspešne odoslať, zavolajte nášmu operátorovi na DOPLNIŤ TELEFÓNNE ČÍSLO.

1. Otvorte si svoju e-mailovú schránku. 
2. Do tela e-mailu napíšte hlásenie. 
3. Vyplňte predmet e-mailu podľa príslušnej kategórie, do ktorej hlásenie patrí. 
4. Skontrolujte si svoje hlásenie. Pozor: oprava hlásenia spätne už nie je možná.
5. Odošlite e-mail na adresu hlasenie@verejnyrozhlas.sk.
6. Počkajte na potvrdenie o úspešnom alebo neúspešnom odoslaní hlásenia.
7. Pokiaľ odoslanie hlásenia prebehlo úspešne, ihneď sa zobrazí v aplikácii občanov.

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás
info@verejnyrozhlas.sk + 421 900 000 000


