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Nové ulice vznikli napríklad v Záhorskej Bystrici, od dnešného dňa sa volajú Bystrické sady, 
Čerešňový sad, Slivkový sad, Jabloňový sad a Hruškový sad.  

Bratislava 1. januára (TASR) - Čerešňový sad, Námestie Republiky či Na Koziarke - aj takéto 
názvy ulíc má oddnes Bratislava oficiálne na svojej mape. Bratislavskí poslanci minulý rok v decembri 
totiž schválili všeobecne záväzné nariadenie s novými pomenovaniami verejných priestranstiev, ktoré 
dnes vstúpilo do platnosti. Svoje námestie má aj Zimný štadión Ondreja Nepelu.  

Nové ulice vznikli napríklad v Záhorskej Bystrici, od dnešného dňa sa volajú Bystrické sady, 
Čerešňový sad, Slivkový sad, Jabloňový sad a Hruškový sad. V lokalite sa totiž v minulosti pestovali 
ovocné stromy, v mestskej časti sa už tiež nachádza obytný súbor Záhorské sady. "Vždy 
pomenovávame ulice po ovocí alebo kvetoch, lebo sa bojíme nejakého ideologického názvu. Všade 
vo svete dávajú poslanci názvy po historických osobnostiach alebo udalostiach," podotkol na 
decembrovom rokovaní Sven Šovčík (SDKÚ-DS).  

V ankete medzi obyvateľmi zase zvíťazilo nové pomenovanie námestia v Petržalke. Dnes 
používané Námestie povstania českého ľudu, ktoré nie je oficiálnym názvom, sa mení na Námestie 
Republiky. "Všade na svete je ale Námestie Republiky pamätné miesto," pripomenul poslanec Oliver 
Kríž (nezávislý). O schválení tohto pomenovania viedlo zastupiteľstvo polemiku.  

V Jarovciach budú mať ulicu s názvom Zadarská. V mestskej časti totiž žije veľa obyvateľov, ktorí 
sa hlásia k chorvátskej menšine, pôsobia tam chorvátske kultúrne spolky i súbory. Ulica tak bude 
pomenovaná podľa chorvátskeho mesta Zadar. V Jarovciach už majú aj ulice Slavónska či Osijecká.  

Mapa Nového Mesta sa zase rozrastá o ulice Krasňanská, Vlašská, Rýnska, Na Koziarke, 
Pinotová, Laurotová, Rubinetová a Sliačsku predlžujú. Pomenované budú po vínach či podľa známej 
záhradkárskej oblasti Koziarka. "Názvy ulíc a námestí boli vybrané predovšetkým na základe 
miestnych špecifík. Napríklad v lokalite Vinohrady sa dodržiava tradícia názvov podľa vínnych 
odrôd - Pinotová, Vlašská, Rýnska či Rubinetová. Aj v tomto prípade si dávame poradiť tiež od 
občanov," hovorí starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. Občania boli zapojení do výberu mena pre 
námestie pri zimnom štadióne. Mestská časť im rozdala anketové lístky a najčastejšie sa v nich 
objavilo práve Námestie pri štadióne, ktoré bolo neskôr upravené na Námestie pri zimnom štadióne.  

V novomestských Vinohradoch pribudne čoskoro aj ďalšia vínna ulica. Na minuloročnom 
decembrovom miestnom zastupiteľstve poslanci schválili názov Svätovavrinecká. Posledné slovo však 
bude mať ešte zastupiteľstvo hlavného mesta.  

 


