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N á v r h  
na premenovanie Nového mostu na Most SNP      

______________________________________________________________ 
 
 

 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh na 
premenovanie Nového mostu na Most SNP  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry     

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry     

 - návrh uznesenia 
-  dôvodovú správu 
-  výpis z uznesení mestského zastupiteľstva 
-  fotodokumentáciu výstavy Partizáni     

 
  

 
 
  

 
 



Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
A.  s c h v a ľ u j e 
 
návrh  na premenovanie Nového mostu na Most SNP; 
 
B.  p r e d k l a d á 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh na 
premenovanie Nového mostu na Most SNP. 



Dôvodová správa: 
 

 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, podľa § 2b, ods. 1 obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev. 

 
Z uvedeného dôvodu predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava–Staré Mesto návrh na premenovanie Nového mosta na Most SNP 
 
Základný kameň mosta, ktorý poznáme  pod súčasným názvom Nový most, bol 

položený 6.12.1967. Dostavaný a spustený do prevádzky bol 26.augusta 1972 s názvom Most 
Slovenského národného povstania. 

Zmena jeho názvu súvisí s etapou premenovávania a pomenovávania ulíc a námestí 
po roku 1989. Najväčšie premenovanie ulíc v Bratislave nastalo v roku 1991, kedy od 1.4. 
došlo k premenovaniu cca 90 ulíc v Bratislave z pôvodne socialisticky a ideologicky 
ovplyvnených názvov na názvy nové, ktoré boli buď prinavrátením ku pôvodným historickým 
názvom, alebo pripomínali moderné dejiny či kultúrne ale aj politické osobnosti Slovenska. 
Treba však pripomenúť, že historické názvy ulíc a námestí sa menili z politických dôvodov aj 
pred r.1948 a svoju etapu pomenovania a premenovania mali roky maďarizácie, myšlienky 
jednotného československého národa aj Slovenského štátu. Ďalšie premenovanie sa 
uskutočnilo už uznesením č. 166/1992 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy, ktoré sa konalo v dňoch 22.-24.4.1992, platným od 1.7.1992. V roku 1993 
uznesením  Mestského zastupiteľstva č.413/1993 zo dňa 25.3.1993 s účinnosťou od 30.4.1993 
boli premenované aj štyri bratislavské mosty (o. i. Most Červenej armády na Starý most, Most 
mládeže na Most Lafranconi, Most hrdinov Dukly na Prístavný most) 

Pri tomto premenovávaní Most Slovenského národného povstania bol premenovaný 
na Nový most. Súviselo to zrejme aj s vtedajším pohľadom na SNP, kedy spoločnosť bola 
ešte ovplyvnená 40 ročnou skresľujúcou propagandou o Komunistickej strane ako vedúcej 
sile SNP. Ďalších dvadsať rokov odstupu nám napomohlo ku podstatne reálnejšiemu 
vojenskému a politickému hodnoteniu SNP. 

Upozorňujeme aj, že napr. Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky uvádza na svojich stránkach doteraz názov Most SNP. 

Tento rok 2012,   ku 40. roku uvedenia mostu do užívania, chceme vrátiť mostu jeho 
pôvodný názov : Most SNP 
 
Motto : 
AKO DLHO 
BUDE TRVAŤ 
KÝM SI 
NÁROD BEZ PAMÄTI 
ZAČNE 
PAMÄTA Ť 
 
S týmto veľkorozmerným nápisom sa návštevníci priestorov autobusových zastávok pod 
mostom zo staromestskej strany môžu stretnúť už niekoľko mesiacov. Je súčasťou výstavy 
PARTIZÁNI, ktorá ukazuje portréty priamych účastníkov SNP aj s krátkym textom ich 
osobného zážitku z ich pôsobenia v SNP. Výstava bola podporená aj mestským fondom Ars 
Bratislavensis. Zároveň ukazuje, že most, hoci už s novým názvom, stále v podvedomí ľudí aj 



umelcov súvisí so SNP (aj keď obdobné fotografie, ale v menšej miere sa objavili aj na iných 
miestach mesta). 
 
Slovenské národné povstanie pokladáme za najvýznamnejšie vojenské vystúpenie Slovákov 
v 20.storočí, bola to doba, kedy sa začal formovať moderný národ aj moderná politická 
reprezentácia, hoci neskôr potlačená socializmom, predsa len si našla v roku 1968 svoje 
miesto v zákone o federácii ČSSR a ešte neskôr 1.1.1993 vo vzniku súčasnej demokratickej 
Slovenskej republiky. 
 
Úlohou mosta, okrem toho že je dopravnou komunikáciou bolo spájať dva brehy Dunaja. 
Chceme, aby most nás spájal aj historicky – minulosť a súčasnosť, aby bol pripomienkou 
spájania toho,  čo rieka či politická a vojenská situácia rozdelili. 
V nedávnej minulosti petície na obnovenie pôvodného pomenovania podpísalo množstvo ľudí 
bez ohľadu na politické či iné presvedčenie, existuje aj podporné stanovisko Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, čiže od občanov, ktorí v SNP priamo účinkovali. 
 

V Bratislave od roku 1962 máme Námestie Slovenského národného povstania, 
k nemu od roku 1972 sa pridal Most Slovenského národného povstania a v tejto symbióze 
názvov existovali až do roku 1993. Navrátenie pôvodného názvu, v skrátenej forme Most 
SNP, keďže SNP je všeobecne známa a požívaná skratka, okrem zmien v orientačných 
a navigačných materiáloch nevyvolá priamo u obyvateľov žiadne náklady a zmeny dokladov, 
keďže neexistuje trvalé ani prechodné bydlisko v súvislosti s mostom. Ako bolo spomenuté 
už vyššie Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
uvádza doteraz názov Most SNP. 
 
Bratislavské mosty nemajú jednotný systém pomenovania. Okrem chronológie (Starý most, 
Nový most), aj keď je skôr zvyková, lebo po Novom moste sa postavili už ďalšie tri , sa 
používa ešte systém miestnych názvov (Most Lafranconi, Prístavný most a Most Apollo), kde 
aj tu očakávame, napr. po plánovanom presunutí prístavu z doterajšieho miesta do priestorov 
pod Slovnaftom, ku strate opodstatnenia názvu Prístavný most. 
 
Príloha : 
 
- Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva zo dňa 25.3.1993 
- Fotodokumentácia výstavy PARTIZÁNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Výpis z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 
25.3.1993 : 
 

Návrh na pomenovanie a premenovanie bratislavských mostov a pomenovanie ulíc v mestskej 
časti Bratislava Vraku ňa 

 

Uznesenie č. 413/1993 
zo dňa 25. 3. 1993 

 
Mestské zastupiteľstvo 

A. schva ľuje 

1. Pomenovanie a premenovanie bratislavských mostov: 

- Most Červenej armády na Starý most 

- Most mládeže na Most Lafranconi 

- Most hrdinov Dukly na Prístavný most 

- Most SNP na Nový most 

2. Pomenovanie ulíc v MsČ Bratislava Vrakuňa 

- Podpriehradná ulica 

- Arménska ulica 

3. Premenovanie ulice v MsČ Bratislava Ružinov 

- Černicová ulica na Starú černicovú ulicu 

B. ukladá 

JUDr. Jarmile Zigovej, riaditeľke magistrátu 
informovať verejnosť o schválených názvoch  
Termín: 30. 4. 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






