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

dňa 28.02.2022 od 17.00 hod  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, počet platných hlasov 4 
Rokovanie otvoril predseda komisie Mgr. Alexej Dobroľubov 
  
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania  
 
1. Prezentácia OZ Glavica k názvu nových ulíc 
2. Prediskutovanie nových pomenovaní ulíc z návrhov členov komisie 
3. Hlasovanie o nových názvoch ulíc 
4. Rôzne 

Bod 1: Prezentácia OZ Glavica k názvu nových ulíc 

Pán Valášek – zástupca OZ Glavica prezentoval záujmy obyvateľov – majiteľov stavieb 
rekreačných chát v lokalite Strmý bok, ktorí majú v nehnuteľnostiach nahlásený trvalý pobyt. 
Nakoľko nehnuteľnosti majú pridelené iba súpisné číslo, chýbajúce orientačné číslo im 
komplikuje nažívanie v takto evidovaných nehnuteľnostiach. Ide o cca 20 stavieb, ktorí by 
chceli mať ľahšie identifikovateľnú adresu.  

V evidencii Registra adries je riadne zaevidovaný názov ulice Strmý bok. Ulica Strmý bok 
nemá evidované žiadne orientačné čísla.  

Dúbravka má ešte viac podobných lokalít, kde sú rekreačné chaty identifikované len určeným 
súpisným číslom bez názvu ulice a orientačného čísla – Tavaríkova osada, Hrubá lúka – 
Agátová atď.   

Komisia odporúča zástupcovi OZ Glavica predniesť problém na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva a odporúča miestnemu zastupiteľstvu riešiť túto problematiku pre všetky bývalé 
záhradkárske lokality a pre všetky rekreačné objekty a zaviesť rovnaké pravidlá pri možnosti 
prihlasovania sa na trvalý pobyt s ľahko identifikovateľnou adresou.  

Bod 2: Prediskutovanie nových pomenovaní ulíc z návrhov členov komisie 

Komisia sa dohodla, že názvy nových ulíc bude vyberať nasledovným postupom: 

1. Výber názvu pre ulice historicko-topografickej podoby.  
2. Výber názvu pre ulice podľa osobností – partizánov. 

Hlasovanie komisie: prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržali sa: 0   nehlasovali: 0  

 



Bod 3: Hlasovanie o nových názvoch ulíc 
 
Komisia navrhuje pomenovaním novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 
 
      1. 1. Ulica v lokalite „ Agátová, projekt Agáty“ : Pod Kopčekmi  
      1. 2. Ulica v lokalite „ Polianky, projekt Čerešne“ : Ulica Maríny Paulínyovej 
 1. 3.     Ulica v lokalite „Hanulova, projekt Zelené Záluhy“  ponechať Hanulova 
  

Hlasovanie komisie: prítomní: 4   za: 4  proti: 0  zdržali sa: 0   nehlasovali: 0  

Návrh názvu novovzniknutej ulice:  
Ulica Pod Kopčekmi 
 
      Odôvodnenie: 
 

Pôvodné historické pomenovanie lokality boli „Dúbravské glance“ tzn. holé nezalesnené 
kopce, ktoré boli zalesňované – vysádzaním stromčekov žiakmi škôl v rokoch 1954 -1955. 
Preklad slova „glanec“ z chorvátčiny do slovenčiny je „kopec“. Glance sú teda kopce. Tento 
historický fakt zohľadňuje návrh pre pomenovanie tejto novej ulice.  

 
Návrh názvu novovzniknutej ulice:  
Ulica Maríny Paulíniovej  

             
      Odôvodnenie: 
 

Marína Paulínyová ( 1897 – 1945 ) bola slovenská diplomatka, žurnalistka, tlmočníka,    
zdravotníčka a propagátorka Slovenska, podpredsedníčka Česko-slovenského červeného 
kríža. Prezývaná bola aj „Štefánik v sukni“. Počas okupácie organizovala pomoc 
pre zajatých československých vojakov v zajatí nacistickej tretej ríše.  

 

Bod 6: Rôzne 

Poslanec a člen Názvoslovnej komisie, Mgr. Matej Nagy, opakovane navrhol riešiť zmenu 
názvu časti ulice Pod záhradami, časť pod parkom Pekníkova. V tejto časti ulice sú aktuálne 
postavené 2 bytové domy Pod záhradami 62, Pod záhradami 64, 64A, kde je evidovaných na 
pobyt rádovo 141 ľudí, ktorých by sa dotkla zmena.  

Na ulici je v lokalite za LIDL-om je v budúcnosti plánovaná veľká výstavba, pribudne veľa 
nových adries.  

Komisia odporúča Mgr. Nagyovi predniesť problém na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 
v bode rôzne.  

 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesko-slovensk%C3%BD_%C4%8Cerven%C3%BD_kr%C3%AD%C5%BE&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesko-slovensk%C3%BD_%C4%8Cerven%C3%BD_kr%C3%AD%C5%BE&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesko-slovensk%C3%BD_%C4%8Cerven%C3%BD_kr%C3%AD%C5%BE&action=edit&redlink=1


Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 
 
 
 
 
 
 

 
          

Mgr. Alexej Dobroľubov 
                          predseda komisie 

 

 

V Bratislave dňa 28.02.2022 
Zapísala: Mgr. Marta Šimovcová   


