Príloha Rokovacieho poriadku Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Zásady určovania názvov verejných priestranstiev v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave
Preambula
Tieto zásady určujú spôsob realizácie a postup pri navrhovaní, prerokovávaní, schvaľovaní
názvov ulíc, námestí, trhovísk, nábreží, mostov, tunelov, parkov, štvrtí, sídlisk, areálov
(ďalej len „verejných priestranstiev“), ako aj základné požiadavky pre prehľadnú orientáciu
v hlavnom meste SR Bratislave, v zmysle zákona § 4 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 70/2018 Z. z.
Čl. 1
Vytvorenie názvu
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Názvy verejných priestranstiev sa určujú podľa:
a) významných historických udalostí štátneho alebo lokálneho významu,
b) významných osobností z kultúrneho, vedeckého a politického života, najmä
tých, ktorí mali priamy alebo veľmi blízky vzťah k mestu a stali sa pre mesto
významnými, v prípade, že od ich úmrtia uplynulo aspoň 5 rokov,
c) geografických a prírodných lokalít a názvov,
d) vecí a javov,
e) starých miestnych historicky doložených názvov,
f) názvov profesií a prospešných ľudských činností.
Pri výbere názvov pre danú lokalitu sa prioritne postupuje tak, že sa hľadá súvislosť
medzi názvom a lokalitou.
Pri výbere názvu nového verejného priestranstva sa prihliada na existujúce názvy
v lokalite – vyberá sa predovšetkým názov tematicky súvisiaci s existujúcimi
susednými priestranstvami.
Ak sa verejné priestranstvo pomenúva podľa významnej udalosti, alebo podľa
významnej osobnosti, dbá sa na to, aby architektonické stvárnenie a funkcia
priestranstva zodpovedali významu tejto udalosti alebo osobnosti.
Číslo môže tiež tvoriť názov verejného priestranstva. Ak názov obsahuje dátum, uvádza
sa arabským číslovaním so slovným pomenovaním mesiaca bez uvedenia roku udalosti,
ku ktorej sa predmetný dátum viaže. V prípade, že sa verejné priestranstvá označujú
poradovými číslami, postupuje sa v súlade so zásadou o duplicite názvov.
Pri výbere názvov viacerých nových verejných priestranstiev v novej štvrti mesta sa
postupuje predovšetkým podľa tematickej súvislosti medzi jednotlivými názvami.
V prípade, že verejné priestranstvo zanikne asanáciou a na jeho mieste vznikne nová
zástavba, budú ulice kopírujúce trasu zaniknutých ulíc pomenované pôvodnými
názvami, ak to je v súlade s ostatnými bodmi týchto zásad.
Ulice a iné dôležité komunikácie, ktoré smerujú z mesta mimomestským smerom, sa
musia z orientačných dôvodov pomenovať podľa smeru týchto komunikácií
k najbližšiemu, príp. najvýznamnejšiemu miestu mimo Bratislavy. Pre tieto
komunikácie nesmú byť použité iné zemepisné názvy, ktoré by boli orientačne
zavádzajúce.
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Čl. 2
Forma názvu
1. Súčasťou každého názvu je výraz označujúci druh priestoru, napr.: ulica, námestie,
rad, cesta, chodník, park, sad, alej, lom, nábrežie a pod.
2. Pri názvoch preukázateľne odvodených z historického názvu danej lokality je možné
výnimočne vynechať z názvu druh priestoru (ulica, námestie a pod.).
3. Názvy verejných priestranstiev musia mať jednoznačný tvar, ktorý sa používa
v plnom znení, bez skracovania.
4. Názvy musia byť v gramaticky správnom tvare, t.z. že ešte pred schválením názvu
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, musia predkladané
návrhy prejsť jazykovednou korektúrou. Názov by mal byť tiež jednoduchý
a zrozumiteľný.
5. Ak je názov odvodený od mena osoby, jeho základom je jednoduché priezvisko,
alebo úradná podoba celého mena, a to vždy v tomto poradí: meno a priezvisko.
Akademické tituly a hodnosti sa s výnimkou vojenských hodností neuvádzajú.
6. Pokiaľ je nutné použiť kvôli dĺžke názvu na orientačnej tabuľke skratku, používajú
sa výhradne skratky: ulica (ul.), námestie (nám.), nábrežie (nábr.), sídlisk (sídl.),
chodník (chod.), priehrada (priehr.) a ďalej bez krátenia: most, park, les, areál, či iné
krátke všeobecné mená vystihujúce charakter verejného priestranstva.
Čl. 3
Duplicita názvu
1. V rôznych mestských častiach Bratislavy nemôžu byť použité rovnaké alebo
podobne znejúce názvy verejných priestorov; toto ustanovenie neplatí, ak tvorí ulica
hranicu medzi mestskými časťami, alebo ak prechádza z jednej časti do druhej.
2. Duplicita sa nevzťahuje na rôzne druhy priestorov. Nejedná sa o duplicitu, ak jeden
a ten istý názov nesie ulica, námestie, park, alebo iný druh priestoru.

Čl. 4
Neprípustnosť názvu
1. Verejné priestranstvo je možné pomenovať len po nežijúcej osobnosti, ak od jej
úmrtia uplynulo aspoň 5 rokov.
2. Po historickej udalosti je možné verejné priestranstvo pomenovať iba vtedy, ak od
nej uplynulo aspoň 10 rokov.
3. Neprípustné sú názvy, ktoré sú príliš dlhé, gramaticky nesprávne, alebo ľahko
zameniteľné za iný, už existujúci názov verejného priestranstva v meste.
4. Neprípustné sú názvy urážajúce mravnosť, národnostné a náboženské cítenie.
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Čl. 5
Zmeny názvov
1. Meniť existujúce názvy verejných priestranstiev je možné iba z vážnych dôvodov
a to len vtedy, ak je nový názov z hľadiska verejného záujmu významnejší než
pôvodný.
2. Meniť existujúce názvy verejných priestranstiev je možné aj vtedy, pokiaľ to
požaduje petícia miestnych obyvateľov (nad 18 rokov) s trvalým pobytom v danej
lokalite. Petícia musí mať náležitosti podľa príslušného platného zákona.
3. Ak je v existujúcom názve verejného priestranstva gramatická chyba, alebo má
nespisovný tvar, nie je to dôvod na zmenu názvu; názov sa iba upraví do spisovnej
formy.
4. V najstaršej časti mesta vo vnútri stredovekých hradieb nie je možné meniť
nasledovné historické názvy z dôvodu ich veľkej kultúrno-historickej hodnoty:
Hlavné nám., Františkánske nám., Františkánska ul., Zámočnícka ul., Michalská ul.,
Baštová ul., Klariská ul., ul. Na vŕšku, Kapitulská ul., Prepoštská ul., Úzka ul.,
Farská ul., Ventúrska ul., Panská ul., Zelená ul., Sedlárska ul., Biela ul., Laurinská
ul., Rybárska brána, Uršulínska ul., Klobučnícka ul. a Primaciálne nám.
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