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Prevádzkový poriadok 

Pre príjemný a ničím nerušený pobyt obyvateľov mesta Bratislava a ostatných návštevníkov 
mesta Vás žiadame o dodržiavanie podmienok tohto prevádzkového poriadku.. 

Identifikačné údaje: 
Názov: Hlavné mesto Slovenskej  republiky Bratislava 

Sídlo: Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 1 

IČO: 603 481 

Telefón:  

Fax: 02/59356574 

e-mail: ozp@bratislava.sk 

 

 

I. Základné ustanovenia 

1. Tento Prevádzkový poriadok (ďalej iba poriadok) stanovuje spôsob a podmienky užívania 
„Námestia Slobody v Bratislave” (ďalej len námestie). 

2. Námestie slúži najmä občanom a návštevníkom mesta Bratislava, pričom jeho využívanie 
nie je usmernené prevádzkovými hodinami. 

3. Každý užívateľ námestia je povinný sa oboznámiť s týmto poriadkom a bez výnimky ho 
dodržiavať. 

4. Na námestí je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré je námestie prispôsobené. 

 

II. Základné pojmy 

1. Užívateľom námestia sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore námestia (ďalej len 
užívateľ). 
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2. Námestie slúži návštevníkom na oddych a šport. 

3. Pešia zóna sa rozumie ako plocha s vylúčenou dopravou (motorovou i nemotorovou = 
cyklodoprava a pod ) a povolený je len pohyb peších chodcov s výnimkou zdravotne 
postihnutých osôb a vozidiel správcu  

4. Pohyb chodcov na námestí je na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za 
poškodenie zdravia z dôvodu nedbanlivosti, zodpovedný je len za vzniknuté škody 
spôsobené poškodením zariadenia alebo miestnej komunikácie. 

5. Prevádzkovateľ námestia nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si 
spôsobil užívateľ svojim správaním alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku. 

III. Prevádzková doba 

1. Prevádzková doba námestia nie je stanovená. V priebehu činností správcu námestia pri 
udržiavacích prácach, iných mimoriadnych situáciách, živelných udalostiach a pod. sú 
návštevníci povinní riadiť sa pokynmi pracovníkov prevádzkovateľa námestia. 

 
 

IV. Pravidlá správania sa návštevníkov parku 

1. Rešpektovať prevádzkový poriadok a pokyny prevádzkovateľa námestia. 
 

2. Všetky fyzické osoby resp. návštevníci parku sú povinní dodržiavať tento prevádzkový 
poriadok, pričom po jeho oboznámení berú na vedomie, že v areáli parku je zakázané:  
a) vykonávať činnosť, ktorá obmedzuje a/alebo ohrozuje a/alebo ruší ostatných 
návštevníkov parku alebo užívateľov okolitých budov  
b) vnášať a používať predmety, ktoré môžu spôsobiť ujmu na zdraví (napr. strelné zbrane, 
ostré a sklenené predmety a pod.)  
c) vchádzať a zdržovať sa v areáli parku pod vplyvom alkoholických a návykových látok 
d) podávať a požívať alkoholické nápoje a iné návykové látky vrátane ich propagácie s 
výnimkou podávania a požívania alkoholických nápojov v priestoroch určených na 
gastronomickú prevádzku  
e) používať pyrotechniku a zakladať oheň  
f) jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach a skateboardoch  
g) vodiť psov, mačky ako aj ostatné zvieratá len na miesta na to určené 
h) ničiť, poškodzovať a znečisťovať hracie a športové zariadenia, rekreačné plochy, ploty a 
iné zariadenia nachádzajúce sa v areáli parku  
i) používať hracie a športové zariadenia v rozpore s ich určením  
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j) používať hracie a športové zariadenia, ktoré sú poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu 
k) znečisťovať areál 
l) zákaz kúpať sa a hádzať predmetov do fontány  
m) umiestňovať informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie, alebo akýkoľvek 
reklamný alebo propagačný pútač, tabulu, stánok v ktorýchkoľvek častiach zelene a na 
oplotení. Výnimku tvoria tabule povolené príslušným orgánom. 
o) vchádzať do parku motorovým vozidlom a parkovať, s výnimkou vozidiel za účelom 
vykonávania údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie areálu parku 
 

3. V prípade užívania športových plôch návštevníkmi areálu parku sú návštevníci športové 
plochy povinní užívať výlučne v súlade s ich funkčným určením, t.j. na určené športové 
aktivity v zmysle grafického znázornenia, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 
prevádzkového poriadku. 
 

4. Vstup do areálu parku je na vlastné riziko a prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadný vznik 
úrazu.  
 

5. Deti do 10 rokov môžu byť v areáli parku len v sprievode svojich rodičov alebo osoby 
staršej ako 18 rokov so súhlasom rodičov (ďalej ako „dozor“), pričom dozor zároveň 
zodpovedá za bezpečnosť uvedených detí v areáli parku. Ostatné osoby nachádzajúce sa v 
areáli parku zodpovedajú za svoju bezpečnosť sami.  

 
6.  Búrka, silný vietor, prípadne iné nepriaznivé vplyvy počasia sú dôvodom k okamžitému 

opusteniu parku, z dôvodu vlastnej bezpečnosti. 
 
7. V prípade zistenia závady na námestí a zariadení alebo inej závady v areáli námestia, ktorá 

by ohrozovala bezpečnosť, bránila alebo inak obmedzovala prevádzku námestia, rovnako 
ako aj zistenie porušovania prevádzkového poriadku sú návštevník povinní túto skutočnosť 
bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi námestia. 

 
8. Každý návštevník areálu parku je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo 

nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku. Návštevník je 
zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením v plnom rozsahu. Za škody vzniknuté 
nedodržiavaním tohto prevádzkového poriadku a všeobecne záväzných platných právnych 
predpisov zodpovedá osoba, ktorá ich porušuje alebo jej zákonný zástupca. 

 

V. Povinnosti prevádzkovateľa 

1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu jednotlivých prvkov námestia . 
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2. Prevádzkovateľ zodpovedá za pravidelnú údržbu a čistenie priestorov námestia. 

3. Prevádzkovateľ je zodpovedný za označenie námestia príslušnými označeniami. 

4. Kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku zabezpečí Mestská polícia mesta 
Bratislava. 

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňa 1.11.2018 

2. Prevádzkový poriadok „Námestie Slobody” bude umiestnený v sídle prevádzkovateľa 
(Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy), na webovej stránke 
www.bratislava.sk a na informačnej tabuli mesta. 

3. Porušenie pravidiel stanovených týmto poriadkom je priestupok a je možné za takéto 
porušenie uložiť pokutu. 
 

4. Tiesňové volania: IZS: 112 
Hasiči: 150 
Záchranná služba:155 

Polícia SR: 158 

Mestská Polícia : 159 

5. Prevádzkovateľ: HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA 
Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

 


