
 

 

Kochova záhrada 
kultúrna pamiatka 

  
 

Hlavné mesto sprístupňuje historickú Kochovu záhradu verejnosti. Roky neprístupný a neudržiavaný 

chránený areál sme vyčistili, doplnili o mobiliár a vykonali sme v ňom nevyhnutné práce tak, aby bol 

pre návštevníkov bezpečný. Súčasne pripravujeme projekt jej komplexnej obnovy, ktorý bude                     

konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom. Kochova záhrada bude zatiaľ otvorená iba počas 

víkendov.  

 
 
 

 NÁVŠTEVNÝ PORIADOK 
   
 
Prevádzková doba:  

Pracovné dni: 14.00 - 20.00 h 

Víkend: 10.00 - 20.00 h 

Vlastník: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava  
Prevádzkovateľ: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 81499  
Bratislava 

Správca (údržba): zelen@bratislava.sk  
 

Kontaktné číslo na oznamovanie úrazov: 02/59 356 148  
Mestská polícia Bratislava: 159 

Záchranná služba: 112, Zdravotná služba: 155, Hasiči: 150, Polícia: 158  
  
1. Prevádzkovateľom Kochovej záhrady (ďalej ako  “areál” alebo “park”) je Hlavné mesto SR Brati-

slava. 

2. Návštevník je povinný dodržiavať tento návštevný poriadok a počínať si tak, aby nedošlo k ohro-

zeniu či poškodeniu zdravia, majetku alebo životného prostredia. 

 

3. Prevádzkovateľ neručí za veci odložené v parku ani v jeho okolí. 

 

4.  V parku je zakázané:  

·        Vstupovať do parku so psami a inými zvieratami (vodiť psov, mačky a iné zvieratá) 
·        Vstupovať do parku s motocyklom, skútrom alebo na inline korčuliach 
·        Vstupovať do parku mimo určených vstupných miest a mimo prevádzkového času 
·        Zakladať oheň, manipulovať s otvoreným ohňom či používať pyrotechnické výrobky  
·        Znečisťovať park odpadkami  
·        Poškodzovať akékoľvek časti parku a verejnú zeleň  
·        Fajčiť, konzumovať alkoholické nápoje a užívať akékoľvek iné omamné látky či prechovávať  
        zbrane 

·        Používať prvky a mobiliár k iným účelom a iným spôsobom, než na aký sú určené  
·        Používať akékoľvek časti a zariadeniaparku v prípade ak je poškodené, alebo je na zariadení 
        viditeľne označená závada, zákaz používania či vstupu 

·        Manipulovať s chemikáliami, používať chemické prostriedky, oleje, palivá a rozpúšťadlá.  
·        Sprejovať, kresliť alebo inak znečisťovať akékoľvek časti areálu.  
·        Jazda na bicykli, inline korčuliach, skútri, kolobežke alebo skateboarde v území parku.  
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5. Vstup do parku za nepriaznivého počasia (víchrica, poľadovica a pod.) je len na vlastnú zodpo-

vednosť. Tieto nepriaznivé vplyvy počasia môžu byť dôvodom k okamžitému uzatvoreniu areálu 

alebo niektorej jeho časti. Rozhodnutie je v kompetencii správcu areálu (zelen@bratislava.sk.). 

 

6. V prípade akýchkoľvek pochybností, problému či objavenia závady bez váhania prosíme upo-

zornite, resp. kontaktujte správcu areálu (zelen@bratislava.sk). 

 

7. Konanie zakázané týmto prevádzkovým poriadkom zakladá priestupkovú, prípadne trestno-

právnu zodpovednosť.  

 

V Bratislave dňa 2.8.2022  


