
Zápisnica 
z rokovania Názvoslovnej komisie, 
mestská časť Bratislava-Dúbravka, 

dňa 17.01.2022 od 17.00 hod  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Rokovanie otvoril predseda komisie Mgr. Alexej Dobroľubov 
  
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania  
1. Zhrnutie záverov z posledného zasadnutia Názvoslovnej komisie roku 2017 - zápisnica  
2. Lokality s novou výstavbou – Čerešne, Agáty, Hanulova 
3. Rozvrh plánu komisie a časový plán 
4. Rôzne 
 

Bod 1: Zhrnutie záverov z posledného zasadnutia Názvoslovnej komisie roku 2017 - 
zápisnica 

Komisia prerokovala poslednú zápisnicu Názvoslovnej komisie v mestskej časti Dúbravka. 
Na základe diskusie všetkých prítomných členov komisie, sa rozhodlo, že názvy ulíc budú vyplývať 
resp. budú odvodené od historických aspektov, od ľudových geografických názvov, podľa 
charakteristiky jednotlivých projektov, alebo podľa osobností partizánov, ako bolo v Dúbravke 
zaužívané. 

Komisia berie informácie na vedomie. 

 
Bod 2: Lokality s novou výstavbou – Čerešne, Agáty, Hanulova 

Komisia sa oboznámila s lokalitami, kde sa budú označovať nové ulice. 

Lokalita Čerešne pokračuje rozširovaním už existujúcej lokality na Poliankach, kde pribudnú 
nové ulice a prepojenie s ulicou Harmincova.  
Lokalita Agáty je nový projekt výstavby pozdĺž Agátovej ulice smerom k Technickému sklu. 
Bytový dom Hanulova je novostavba vo výstavbe na Hanulovej ulici. Tu ale pravdepodobne 
nevznikne nová ulica.  

Komisia berie informácie na vedomie. 

 
Bod 3: Rozvrh plánu komisie a časový plán 

Členovia komisie sa dohodli, že najbližšie stretnutie bude do konca mesiaca február.   

Každý člen komisie prednesie niekoľko návrhov pomenovania ulíc a prediskutujú sa jednotlivé 
návrhy a vyberie sa množina kandidátov, o ktorých sa bude hlasovať.  



Zatiaľ sa diskutovali nasledujúce možné návrhy a ich využitie na pomenovanie nových lokalít. 
 
Mgr. Dobroľubov:  návrhy partizán Ján Lacko, farár Moyš – už existuje ulica s týmto názvom, 
navrhol tiež partizánku, spolupracuje s občianskym združením Post Bellum, ktorá pracuje na 
konkrétnom mene.  

Ing. Petrušková:  návrhy partizán Vladimír Kohúcik, František Krebs, Ján Brliš, Anton Ružovič 
                              návrhy učitelia Metod Mrkos,  Ľudovít Matrka 
                              návrhy ulica Dúbravská májová, ulica Kompanova, ulica na Srdcovke 
 

PhDr. Klačka: návrhy ulica Na Konopných dieloch, Na Gátach, Na Krčacoch,  
                              ulica Pod Kopčekami, ulica Na Kopčekoch –  
                              názvy vychádzajú z pôvodných geografických pomenovaní na území Dúbravky  

        

Mgr. Šimovcová: návrhy ulica Deža Ursínyho, ulica Andreja Kmeťa, Purpurová ulica, Štrúdlová      
ulica 

Mgr. Matej Nagy: návrh ulica Michala Kováča 

Komisia berie informácie na vedomie 

Bod 6: Rôzne 

Mgr. Matej Nagy navrhol premenovať ulicu Pod záhradami, hlavne jej časť pod parkom 
Pekníkova kvôli lepšej prehľadnosti, nakoľko ulica Pod záhradami má akoby 2 ramená na 
mape mesta Bratislavy. Na ulici je práve v tejto vetve plánovaná veľká výstavba, pribudne 
veľa nových adries.  
Mgr. Šimovcová zistí, koľko ľudí by sa dotkla zmena názvu ulice Pod záhradami, ktorí by si 
museli následne zmeniť OP. 

 
Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 

 
 
 
 
 

 
          

Mgr. Alexej Dobroľubov 
                          predseda komisie 

 

V Bratislave dňa 17.01.2022 
Zapísala: Mgr. Marta Šimovcová   
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