Materiál na rokovanie miestnej rady miestneho zastupiteľstva
Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka
Z dôvodu prípravy a realizácie nových stavieb a nových komunikácií v rozvojových
územiach našej mestskej časti je potrebné pomenovať ďalšie nové ulice.
Názvoslovná komisia mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí dňa
07.09.2015 navrhla:
a) V lokalite Južné mesto zóna „B“ pomenovať tri nové ulice názvami „Zuzany
Chalupovej“, „Jána Lajčiaka“ a „Andreja Hadíka“.
b) V lokalite Južné mesto zóna „C“ pomenovať novú ulicu zo západnej strany
umelého kopca názvom „Oranžová“ a navrhla rozširiť, resp. predĺžiť už
schválenú ulicu „Béžová“, nakoľko došlo k zmene urbanistického riešenia v časti
tejto zóny.
c) V lokalite na tzv. Fuxovej ulici túto slepú ulicu nepomenovať novým názvom, ale
navrhla ju priradiť k existujúcej Bosákovej ulici, keďže je na ňu napojená.
Chalupová, Zuzana (5. februára 1925 - 1. augusta 2001) - najznámejšia insitná maliarka z Kovačice
- Veľkosť a význam umenia Zuzany Chalupovej spočíva teda v schopnosti vytvorit' paralelný
autentický výtvarný svet, ktorý má svoju ikonografiu, svoju výtvarnú logiku a ucelenost', čiže má svoj
odkaz. Ako Martin Jonáš odhalil a zviditel'nil na svojich obrazoch metafyzickú podstatu a pravdu
sedliakovho bytia v týchto končinách, tak Zuzana Chalupová maľovala na svojich obrazoch lepší,
krajší, čistejší a humánnejší svet, v ktorom žijú ľudia s detskými tvárami a s dobrou, nevinnou a
veselou detskou dušou. Jediná slovenská zástupkyňa ambasádorka Unesco. Zastupovala Srbsko so
svojimi výstavami na všetkých Svetových výstavách Expo od 90. rokov.
Lajčiak, Ján (26. 07. 1875, Pribylina - 28. 10. 1918, Vyšná Boca) - Významný slovenský filozof,
teológ a intelektuál. Po gymnaziálnych štúdiách v Banskej Bystrici a v Prešove absolvoval teológiu v
Prešove a v Erlangene. V r. 1900–1902 študoval orientálnu filológiu v Lipsku, kde získal doktorát
filozofie. V r. 1902–1905 študoval na protestantskej Vysokej slobodnej škole v Paríži. Tu obhájil
teologickú dizertáciu Ezechiel, jeho osobnosť a učenie, koncipovanú na pozadí širších spoločenskodobových a kultúrnych analýz starého Izraela. Jeho základnou témou je problém kultúry. Snaží sa
najprv o jej všeobecný pojem, prevažne sú však jeho skúmania zamerané na kultúrny život Slovenska.
Hadík, Andrej (16.október 1711, Žitný ostrov - 12.marec 1790, Viedeň) - Bol uhorský gróf a rakúsky
poľný maršal slovenského pôvodu.
Pochádzal z turčianskeho slovenského zemianskeho rodu. Vyznamenal sa v sedemročnej vojne, najmä
nečakaným útokom na Berlín 16. októbra 1757, ktorý obsadil s minimálnymi stratami. Z tohto činu sa
vyvinul frazeologizmus „husársky kúsok“ (franc. tour d’hussard, nem. Hussarenstück) pre pomenovanie riskantne odvážneho činu.

Na rokovanie miestnej rady predseda názvoslovnej komisie poslanec Mgr. Vladimír
Dolinay v spolupráci s oddelením územného rozvoja a dopravy miestneho úradu predloží
materiál „Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka“.
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