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Návrh u z nesenia 

Mie s tn e z a s tup ite I' s t v o m est s kej č a s t i Sr a t i s I a v a - S t a I' é M es t o 

A.schval' uj e 

Návrh na zmenu názvu čast i Kuzmányho ulice na Sotevova ulica; Návrh sa tý ka popisných č ísel I, 3 

a 3a, presné vymedzenie časti Kuzmányho ulice, ktorej sa Návrh t)'ka, je znázornené v s ituačnom 

pláne, ktorý tvorí prílohu tohto Návrhu, 

S .p r ed kl a d á 

Mestskému zastupitel'stvu hlavného mesta Slovenskej republiky Sratislavy Návrh na zmenu názvu 
časti Kuzmányho ulice na Sotevova ulíca. 



Dô vo do vá s prá va 

Chri sto Botev (6. januára 1848 - l . júna 1876) bol bulharský básnik, novinár a účastník boja 

proti tureckej nadvláde. Pre Bulharov je národným hrdinom a symbolom boja za bulharskú 

nezáv i slosť. Ďalšie informácie sú v prílohe (zdroj : Wikipedia). 

Jeho meno nesie združenie občanov Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k bulharskej 

národnosti Kul/úrny zväz Bulharov a ich pria/e/'ov na Slovensku "Chris/o Bo/ev", ako aj 

bulharská škola na Slovensku Súkromná bulharská základná škola a gymnázium Chris/a 

Bo/eva v Bra/islave. Obe inštitúcie sídlia na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

V minulosti ex istovala v Bratislave Botevova ulica v mestskej časti Bratislava - Petržalka. Po 

roku 1989 bola premenovaná na Betliarsku, a to napriek tomu, že Christo Botev nebol 

spojen)' s obdobím totalitného komunistického režimu. 

Navrhovaná Botevova ulica sa nachádza v centre mesta. Tvorí samostatnú časť Kuzmányho 

ulice smerom od Palisád (slepá ulica). Sídli na nej Veľvys lanectvo Bulharskej republiky 

v Slovenskej republike (Kuzmány ho l ). Okrem veľvys lanectva sa v príslušnej časti 

Kuzmányho ulice nachádzajú dve obytné budovy (pop. Č. 3 a 3a), ktorých sa zmena dotkne 

a bude mať vplyv na zmenu trvalého pobytu obyvateľov týchto budov. Presné vymedzenie 

časti Kuzmányho ulice, ktorej názov sa má zmeniť na Botevovu uli cu, je znázornené 

v s ituačnom pláne, ktorý je prílohou Návrhu. 

Podľa § 2b ods. l zákona Slovenskej národnej rady Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") obec určuje a mení 

nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Podľa § 2b ods. 3 zákona o obecnom 

zriadení "Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na hi stóriu 

obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich 

osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, 

jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce." 

Podľa § 6a ods. 2 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/ 1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratis lave v znení neskorších predpisov je Bratislave vylu'adené určovať 

názvy ulíc a in)'ch verejných priestranstiev. Mestskému zastupiteľs tvu je podľa Čl. 7 ods. 6 

písm. x) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďa l ej len "štatút") 

vylu'adené "určovať a meniť nariadením Bratislavy názvy ulíc a iných verej ných 

priestranstiev na návrh mestskej časti" . Podľa Čl. 18 ods. 4 písm. u) štatútu je miestnemu 

zastupiteľstvu vyhradené "predkladať mestskému zastupitel'stvu návrh na pomenovanie alebo 

zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev." 

S poukazom na uvedené skutočnost i predkladateľ navrhuje miestnemu zastupiteľstvu schvál iť 

predložený návrh a podľa Čl. 18 ods. 4 písm. u) štatútu predlož i ť mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 



Situačný plán 

Príloha k Návrhu na zmenu názvu časti Kuzmányho ulice na Botevova ulica 

(vymedzenie časti Kuzmányho ulice, ktorej sa týka návrh na zmenu názvu časti ulice) 



Prílohy 



Christa Botev 

Christo Botev 

Christo Botev (bu Ih. XpllCTO EOTLo" TleTKo"; • 6. január 1848 Kalofer - t 
I. jún 1876 vrch Vola) bol bulharský uči te!', vydavate!', básnik a revolucionár. 

Život 

Narodi l sa 25. december 1847 (6. január 1848 pod !'a ju liánskeho ka lendára) v 

dedine Kalofer na severe plovdivskej oblast i. Jeho otec - Botjo Petkov - bol 

bulharským učitel'om a osvieteným vydavateľom. 

Do svoj ho najslaršieho syna vk lada l veľké nádeje. Po skončení 

malomeštianky v jeho rodnej dedine ho otec s pomocou Najden Gerov, 

ruského vicckonzula v Plovdive, posiela na štúdiá do mskej Odesy (1863 -

1865), kde sa Christo zapisuje do gymnázia ako študent dial'kového štúdia. 

Žiaľ, v roku 1863 ho odtiaľ kvôli nedorozumeniam s učiteľmi vyhodi li . 

Pokúšal sa dostať na Odeskú univerzitu, ale neúspešne. Počas svojho 

pôsobenia v Rusku spoznával idey poľských a ruských revolucionárov. 

Koncom roka 1866 chvíľu pracoval ako učitel' v dedine Zaduacvka. 

Christa Bote\' 

Na jar roku 1867 sa nakrátko vracia do Kaloferu, ked"že jeho otec chor ľav ie a rodina potrebuje pomoc. Preto sa v 

miestnej škole na určitý čas zamestnal ako učitcľ. 

Na sviatok svätých Cyrila a Metoda (24. mája) v roku 1867 vystúpil so závažn)'m revolučným prejavom a odvtedy 

sa do svojej rodnej dediny nikdy nemohol vrátiť. 

Rozhodol sa, že bude pokračovať v štúdiách v Odese, ale cestou sa zastavil v rUlllunskom meste Braila a zamestnal 

sa v tlačia ren skej dielni u Dimitára Paničko va (1867 - 1868). 

V podmienkach zvýšeného revolučného napätia Botev začína prek l adať a písať svoju prvll knihu nôpOi/ "oemi/l/eCKU 

Ol/wml -np03all cl1IuxOmeOpeHlIR (Prvé literárne pokusy - próza a poézia). Jeho kni ha však nebola publikovaná. 

Pridáva sa k družine vojvodu Želja a pokúša sa s ním prej sť do Bulharska. Vojvoda je však spolu so svojou družinou 

zatknutý. Z tohto obdobia (1868) pochádza jeho známa báseň fia "pOl'laoal/e (Pri rozchode). 

V nasledujúcom roku sa stáva členom divadelnej skupiny pod vedením Dobrillo Voj nikova. Odchádza s ňou do 

Bukurešti, kde si podáva prihlášku na lekársku univerzitu. Problémom boli však znova nedostatočné prostriedky. 

Čím d'alej tým viac sa angažuje v národno- revolučných plánoch bu lharských cmigrantov. 

V roku 1869 bolučite!'om v ukrajinskom meste Izmai l v odeskej oblasti. O dva roky neskôr (IO. júna 1871) v 8raile 

založil a začal redigovať svoje prvé noviny Ay.lla IIa 6'bJ1zapcK//llfe e.UlIZpaH/1l11 (Slovo blllharsJ..1~ch emigrafItov), 

ktoré vychádzali celý rok (vyšlo z nich 5 čise l) . 

V roku 1872 su dostal do väzenia. Príčiny jeho zatknutia sa interpretujú rôzne. Podl'a Botevovho mladšieho brata 

Kirila sa Christo dostal do väzeni a kvôli úniku "Rcvolučného katechizmu" autorov Michaila Alexejeviča 8akunina 

(18 14 - 1876) a Sergeja Genadiev i ča Nečajeva (1847 - 1882), avšak pod!'a Ljubena Karave lova to bolo kvôli 

krádeži revolverov. Nič to však nemení na skutočnos ti, že Botev sa z väzenia dostal za pomoci Karave lova a 

Cenoviča. 

Po prepustení z väzenia pracuje ako novinár u Karave lova II publikuje v jeho novi nác h Cao6ooa (Sloboda) II 

He3aouc/%clIf (Nezávislost). V roku 1873 rediguje svoje vlastné noviny SyOl/JlIl/{K (Budík), do ktorých píše 

satirické poviedky ilustrované pol'ským umelcom a ilustrátorom Henrykom Dembickým. Z týchto novín vyšli tri 

č is l a. 



ChrislO Botev 

V decembri 1874 rediguje noviny 31lcwe (Vlajka). Na ich st ránkach sa prezentuje ako jeden z ideológov povstania a 

slobody. V tom istom roku sa sta l členom Bulharského revo lučného hlavného výboru, avšak kvô li častým 

konniktolll o rok neskôr na post čl e n a dočasného bulharského revoluč ného výboru abdikova l. 

Po tom ako Karavelov založil Spoločnosť užitočných vedomostí sa cesty Boteva a Karavelova rozdelili. V jú li roku 

1875 sa Botev žení. Berie si Venetu MinčeVll-Vezirevu a spolu s jej synom z prvého manželstva žijú v prenajatej 

tlač i arenskej dielni . 

Tesne predtým, ako sa vrátil späť do Bulharska, stihol vydat' iba jedno čís l o novín Hoaa Do./IlapllR (Nové Bulharsko) 

(25. mája 1876). V jednom z článkov opisuje udalosti z revol učných dní: "Podlf:, pôvodného plánu mala dľllžilla 

prejsť cez DI/naj pri meste Orjac;hovo. Veli/elóm družillY lIIal byť Filip Talju, len sa však v poslednej chvíli lohto 

pOSltI vzdal. a tak som ho nahradil ja ... Na druh)t dell sa nám podarilo obsadil' poštovú loď Radecki, plávajúcu pod 

rakúsko-uhorskou zástavou. Bolo Io neočakávané predsravellie. Kapitán lode DagaberI Engelder bol zbaven)í 

funkcie kap;rá1la II emeck)ím nariadením, ktoré 110 zbavilo akejkolí1ek zodpovednosti za lod: a tak sa loď dostala pod 

kOl/lrolu povstalcov. " 

BOlev z lode posiela telegramy do celého sveta a prosí o podporu v boji za s lobodu bulharského národa. Odpoveďou 

im bolo, že "európske národy a vlády podajú pOlllOClllí ruku bulharskél1lllnárodll': Sila slova sa však musí odzrkadliť 

aj v či noch . Sl'tibená pomoc nepriš la, a tak Botevovu družinu pri meste Kozloduj zajala dňa 17. mája 1876 turecká 

vojenská loď. Bulharskí povstalci nenašli podporu II miestneho obyvateľstva. Po niekolkých dňoch bojov bola 

družina porazená a Christa Botev bol zabitý. Stalo sa tak 20. mája 1876 (I. júna 1876 podl'a juliánskeho kalendára) 

na vrchu Vola blízko vrchu Kamarata. 
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