
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RA ČA  
 
 

 
Prevádzkový poriadok 
Obecnej záhrady Rača 

 
 
Prevádzkovateľom a správcom Obecnej záhrady Rača je mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 
21, 831 06 Bratislava. Obecná záhrada Rača sa nachádza vo dvore Obecného domu, Alstrova ulica 
249, 831 06 Bratislava. 
 
Obecná záhrada Rača je revitalizovaná od roku 2011 ako výsledok spoločnej aktivity mestskej časti 
Bratislava-Rača a občianskeho združenia Račiansky spolok na základe Zmluvy o spolupráci na 
projekte Obecná záhrada. 
 
Časť zariadenia Obecnej záhrady Rača a výsadby v nej realizovalo OZ Račiansky spolok, pričom 
zakúpené a vybudované boli z grantov a darov donorov, sponzorov, inštitúcií a sympatizantov. Na 
základe Protokolu o odovzdaní súboru vecí a práv v Obecnej záhrade medzi mestskou časťou 
Bratislava-Rača a OZ Račiansky spolok sa všetky stali majetkom mestskej časti. 
 
 
Prevádzková doba: 
Sezóna v Obecnej záhrade Rača trvá každý rok od 01. apríla do 31. októbra.  
 
 
Otváracie hodiny počas sezóny: 
Pondelok: 08:00 – 18:00 
Utorok: 08:00 – 18:00 
Streda:  08:00 – 18:00 
Štvrtok: 08:00 – 18:00 
Piatok:  08:00 – 18:00 
Sobota:  Len na ohlásené akcie 
Nedeľa:  Len na ohlásené akcie 
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť otváracie hodiny ako aj trvanie sezóny bez uvedenia 
dôvodu. 
 
 
Účel Obecnej záhrady Rača: 
a) je zriadená pre potreby oddychu a relaxu verejnosti, 
b) napomáha vzdelávaniu detí a mládeže a budovania vzťahu k prírode, 
c) vytvára spoločenský priestor pre obyvateľov Rače ako miesto na organizovanie kultúrnych, 

spoločenských a záujmových stretnutí, 
d) zachováva a prezentuje záhradkársku, ovocinársku a vinohradnícku tradíciu lokality. 



V areáli Obecnej záhrady Rača je zakázané:     
a) vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú a vyrušujú ostatných návštevníkov alebo užívateľov 

okolitých domov, najmä krikom, búchaním alebo hlasným púšťaním reprodukovanej hudby, 
b) používať oplzlé slová a nadávky,  
c) vchádzať a zdržiavať sa v areáli pod vplyvom alkoholu a omamných a psychotropných látok, 
d) podávať, požívať a propagovať omamné a psychotropné látky, 
e) vnášať do areálu strelné zbrane, strelivo, výbušniny, ostré a sklenené predmety a ďalšie 

predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví, 
f) ohrozovať mravnosť detí a mládeže,  
g) prespávať, stanovať a kempovať, 
h) používať zábavnú pyrotechniku, 
i) zakladať oheň bez predchádzajúceho písomného oznámenia mestskej časti Bratislava-Rača,  
j) používať hracie prvky, mobiliár a zariadenia v rozpore s ich určením,  
k) používať poškodené hracie prvky, mobiliár a zariadenia,  
l) poškodzovať hracie prvky, mobiliár a zariadenia, 
m) svojvoľne a bez poverenia zasahovať do zariadení (aj poškodených) v areáli záhrady, 
n) znečisťovať areál,  
o) vodiť a vpúšťať do areálu psov a iné zvieratá, 
p) poškodzovať zeleň, najmä kvety, kríky, stromy, 
q) neodborne zasahovať do rezu a údržby drevín, 
r) zdržiavať sa v areáli mimo otváracích a prevádzkových hodín. 
 
 
Návštevník záhrady je povinný: 
a) upozorniť bezodkladne mestskú časť Bratislava-Rača na nefunkčné alebo poškodené zariadenia 

v areáli, najmä v prípade, ak sú poškodené tak, že ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť 
návštevníkov, 

b) rešpektovať zásady bezpečného správania, 
c) rešpektovať tento prevádzkový poriadok, riadiť sa jeho skrátenou formou, tzv. pokynmi pre 

návštevníkov Obecnej záhrady Rača, vyvesenými pri vstupe do areálu, 
d) dodržiavať pokyny mestskej časti Bratislava-Rača k užívaniu areálu,  
e) udržiavať čistotu a poriadok, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by 

viedla k znečisteniu areálu, najmä ovzdušia, vody a pôdy, 
f) deti do 10 rokov môžu areál užívať iba v sprievode rodiča alebo inej dospelej osoby. 
 
 
Bezpečnosť osôb: 
a) vstup do areálu je na vlastnú zodpovednosť, 
b) za bezpečnosť detí do 14 rokov zodpovedá ich dozor, 
c) nikto, okrem mestskej časti Bratislava-Rača a ňou určených osôb, nesmie zasahovať, upravovať 

a opravovať zeleň, alebo hracie prvky, mobiliár a zariadenia nachádzajúce  sa v areáli,  
d) v prípade ohrozenia života, zdravia, majetku a bezpečnosti návštevníkov záhrady, je každý 

povinný volať na bezplatné tiesňové linky: 
1. číslo 112 - integrovaný záchranný systém, 
2. číslo 150 – Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
3. číslo 158 – tiesňová linka polície,  
4. číslo 159 -  mestská polícia; číslo +421 2 446 348 04 (nepretržitá 24-hodinová služba je 

hliadkami zabezpečovaná prostredníctvom operačného strediska).  
 
 
 
 



Rezervovanie priestorov v Obecnej záhrade Rača: 
V Obecnej záhrade Rača je možné vyhradiť a rezervovať priestor hlavného prístrešku za účelom 
akcií s maximálne 120 hosťami, ako sú: 
a) svadobný obrad, 
b) menšie kultúrne a spoločenské podujatia, 
c) workshopy a prednášky, 
d) vzdelávanie detí školského a predškolského veku pod pedagogickým dohľadom, 
e) oficiálne návštevy mestskej časti Bratislava-Rača. 
 
V prípade záujmu o rezervovanie priestoru v Obecnej záhrade Rača je potrebné najmenej 10 
pracovných dní vopred kontaktovať poverenú osobu: 
Mgr. Eva Miklánková, eva.miklankova@raca.sk 
  
 
Informácie:  
Prevádzkový poriadok Obecnej záhrady Rača a informácie o programe či obmedzeniach Obecnej 
záhrady Rača sú aktualizované na stránke www.raca.sk a www.racianskyspolok.sk 
 
 
V Bratislave, dňa 01.06.2016 
 
 
 
 
 
 

      Mgr. Peter Pilinský, v.r. 
                                                                  starosta 

 


