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NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

súhlasí

s pomenovaním ulíc v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves takto:

v lokalite Staré Grunty – obytný súbor Slnečnice (za areálom RTVS) :
a) Univerzitná ulica,
b) Vysokoškolská ulica alternatívne Študentská ulica.

Dôvodová správa
k návrhu na pomenovanie  ulíc,  premenovanie  časti ulice a predĺženie  ulice v mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves.

     V súlade s § 2b ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších
predpisov  a  podľa  §  1   Vyhlášky  Ministerstva  vnútra  SR  č.  31/2003  Z.  z.,  ktorou  sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
v znení  neskorších  predpisov  a  sa  predkladá  návrh  na  pomenovanie  ulíc  v lokalitách
s intenzívnou  stavebnou  činnosťou,   kde  je  potreba  určiť  nové  názvy  ulíc  a návrh  na
premenovanie časti ulice.
     Podľa usmernenia Magistrátu hl.  mesta SR Bratislavy má byť dodržané pravidlo, ktoré
neumožňuje ďalšie  členenie jednej ulice na ďalšie  odbočky a vetvy v tvare Y, E, T, F a pod.
To znamená, že každá odbočka alebo vetva má mať svoje pomenovanie. Ulica Staré Grunty
patrí k najdlhším  uliciam v Karlovej Vsi a má tiež niekoľko odbočiek, a preto je  vhodné aj
z hľadiska orientácie, aby i ďalšie nové odbočky dostali vlastný názov.

Pomenovanie ulíc

Lokalita  Staré  Grunty –  obytný  súbor  Slnečnice  (za RTVS).  V tejto  lokalite  je  potrebné
pomenovať ulice,  ktoré budú predstavovať prístupové cesty k bytovým domom (príloha 1).
Navrhujú  sa  názvy  vychádzajúce  z faktu,  že  v blízkosti  sú  univerzitné  pracoviská
a vysokoškolské internáty.  Dotknuté územie je  ohraničené z východu zoologickou záhradou
a ulicou  Mlynská  dolina,  zo  západu  komunikáciou  Staré  Grunty  a internátmi  Ľ.  Štúra  –
Átriové domky, zo severu areálom ZOO a z juhu obytným komplexom Cubicon: V smere od
konečnej autobusu je  to po pravej strane približne  250 m do kopca.  Ulice v tejto  lokalite
navrhujeme  nazvať vzhľadom k blízkosti pracovísk Slovenskej technickej univerzity ako aj
Univerzity Komenského a vysokoškolských internátov nasledovne:  (pozri prílohy):

a) Univerzitná ulica (alternatívne  ulica Za ZOO alebo ulica Za televíziou)
b) Vysokoškolská ulica (alternatívne Študentská ulica). 
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V komisii dopravy, ktorá zasadala 25.1.2016 bolo odporučené pomenovať ulice podľa ďalších
osobností,  ktoré pôsobili  vo vedeckých inštitúciách,  a  to: Rudolf  Mock, Štefan Schwarz a
Milan Kolibiar.

Prílohy:   Anotácie
                Situácie k lokalite
                               
Bratislava, február 2016 

Stanoviská komisií k materiálu  Návrh na pomenovanie  ulíc  v  mestskej časti Bratislava  –
Karlova Ves .

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR)
zo dňa 25.01.2016:
Komisia RPHSR  súhlasí s predloženým materiálom, pričom s konkrétnym pomenovaním ulíc
komisia nevyjadrila súhlas.
Za:6 Proti:0 Zdržal sa:0

Stanovisko komisie pre kultúru a média (KM) zo dňa 27.01.2016:

Komisia KM berie predložený materiál na vedomie.
Prítomní: 5        Za: 5       Proti: 0      Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 25.01.2016:

Komisia
odporúča pomenovať ulice v obytnom súbore Slnečnice, Staré Grunty po nasledovných 
osobnostiach: Rudolf Mock, Štefan Schwarz a Milan Kolibiar.

H l a s o v a n i e
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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RUDOLF MOCK

Narodil  sa  28.  12.  1943 v Bratislave,  tragicky  zahynul  22.  8.  1996 v Modrom Kameni.
Stredoškolské štúdium ukončil  maturitou v Bratislave  v roku 1961. V rokoch 1961 - 1966
študoval na PriF UK v Bratislave,  odbor geológia. Titul RNDr. Získal na základe obhajoby
dizertačnej  práce Štúdium konodontov v Západných  Karpatoch v roku 1971.  Kandidátsku
dizertačnú prácu na tému  Meliatska jednotka - relikt  oceánskeho dna Tethys v novom
modeli vývoja Západných Karpát obhájil v roku 1988 a získal titul kandidát geologických
vied  (CSc.).  V  roku  1991  získal  pedagogický  titul  docent,  po  habilitačnej  prednáške  a
obhajobe práce Príspevky ku geológii Západných Karpát (súbor 28 vybraných publikácií).
Po  skončení  vysokoškolského  štúdia  v  roku  1966  nastúpil  do  zamestnania  na  Katedru
geológie  a  paleontológie  PriF  UK  v  Bratislave  ako  asistent,  od  roku 1969  ako  odborný
asistent. V rokoch 1990 - 1994 vykonával funkciu vedúceho Katedry geológie a paleontológie
PriF UK a v rokoch 1995 - 1996 pôsobil ako externý pracovník.  Ako pedagóg bol medzi
študentmi  veľmi obľúbený pre jeho  zaujímavý  prednes  a povahové  vlastnosti.  Vo svojich
prednáškach  využíval  poznatky z  vlastnej  vedeckovýskumnej  činnosti,  ako  aj  z  účasti  na
rôznych  zahraničných  študijných  cestách  a  expedíciách.  Prednášal  a  viedol  cvičenia  z
regionálnej geológie sveta, z historickej a stratigrafickej geológie, z geológie strednej Európy
a bol inštruktorom na geologických mapovacích kurzoch. Vychoval viac ako 20 diplomantov,
z  ktorých  viacerí  sa  stali  elitou  jednej  generácie  slovenskej  geológie.
Aktívne sa podieľal na riešení mnohých výskumných úloh zameraných na biostratigrafické,
paleogeografické  a  tektonické  problémy  Západných  Karpát,  ako  aj  pri  riešení
medzinárodných  projektov  v  rámci  IGCP.  Bol  priekopníkom  metodiky  využívania
konodontov  pre  riešenie  biostratigrafie,  predovšetkým  v  paleozoiku  a  triase  (detailné
zónovanie triasu Slovenska).     
V študentských časoch bol členom bývalého  čsl.  reprezentačného  horolezeckého družstva.
Zúčastnil  sa  či už ako organizátor  alebo  člen na  viacerých  horolezeckých  expedíciách  do
Himalájí,  do severnej Afriky,  za sopkami na Sicíliu  a na Island. Osobné poznatky z týchto
expedícií  využíval  v  prednáškach  pre  študentov,  ale  aj  pre  širokú  verejnosť.  
Spolupracoval tiež ako poradca a scenárista pri výrobe geologických filmov zo spomínaných
expedícií.  Bohatá  je  jeho  popularizačná  činnosť  -  články,  rôzne  prednášky  vrátane
vystupovania v televízii a rozhlase, spoluautorstve v troch monografiách o Himalájach. Ako
horolezec sa zúčastňoval na mnohých výškových prácach, čo sa mu stalo osudným. Dlhé roky
pracoval  na  ochrane  prírody ako  externista.  Pracoval  v  mestskom výbore  SZOPK,  podal
viaceré  návrhy  na  chránenie  prírodných  objektov  v  geologickej  povahe.
Bol  autorom a  spoluautorom  vyše  60  vedeckých  publikácií,  z  toho  25  uverejnených  v
zahraničných  odborných  časopisoch.              
Jeho životopis a bibliografiu uverejnila Mineralia Slovaca, 6, 28, (1996).

Zdroj: Mgr. Marcel Zajac
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Štefan Schwarz

Štefan Schwarz (*18. máj  1914, Nové Mesto nad Váhom – † 6. december 1996, Bratislava) 
bol slovenský matematik.

Narodil sa v Novom Meste nad Váhom. Po maturite r. 1932 na reformnom reálnom gymnáziu
v rodnom meste vyštudoval v rokoch 1932–1936 matematiku a fyziku  na Prírodovedeckej
fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pod vedením prof. K. Petra vypracoval dizertačnú prácu,
ktorá bola podkladom udelenia titulu RNDr. v roku 1939.
Od 1. 10.  1937 bol asistentom matematického ústavu Karlovej univerzity v Prahe. V roku
1939 sa vrátil  na  Slovensko  a od 1.  3.  1939 pôsobil  na  I.  ústave  matematiky  Slovenskej
vysokej  školy technickej  v  Bratislave  ako asistent,  neskôr ako suplent.  Od roku 1943 bol
angažovaný aj na Prírodovedeckej fakulte  Slovenskej  univerzity  v  Bratislave.  V novembri
1944  bol  deportovaný  do  koncentračného  tábora,  ktorý  bol  oslobodený  v  apríli  1945.
Po návrate prevzal od roku 1946 ako prednosta vedenie I. Ústavu matematiky na SVŠT. V
tom istom roku sa habilitoval  na Prírodovedeckej fakulte  SU prácou Teória  pologrúp z r.
1943.  R.  1947  bol  vymenovaný  za  mimoriadneho  profesora  na  SVŠT.  R.  1951  sa  stal
vedúcim celoškolskej katedry matematiky na SVŠT, z nej po reorganizácii roku 1961 vznikli
katedry na  jednotlivých  fakultách.  Na  Elektrotechnickej  fakulte  SVŠT bol  prof.  Schwarz
vedúcim katedry až do r. 1979. Členom-korešpondentom ČSAV sa stal r. 1952, akademikom
r. 1960, v SAV bol akademikom od vzniku tejto inštitúcie r. 1953. V rokoch 1965–1970 bol
predsedom SAV  a  podpredsedom ČSAV.  V Matematickom ústave  SAV bol  od  r.  1964
externým  riaditeľom,  v  rokoch  1982–1988  interným  riaditeľom.  Na  SVŠT  pôsobil
pedagogicky v rokoch 1939–1982.

Prednášal  mnohé  matematické  disciplíny:  základné  kurzy  pre  technikov,  diferenciálne
rovnice,  teória  funkcií  komplexnej  premennej,  matematická  fyzika,  špeciálne  prednášky  z
algebry a ďalšie. V prvom desaťročí existencie Prírodovedeckej fakulty UK navštevovali jeho
prednášky aj poslucháči tejto fakulty, pre ktorých konal aj špeciálnu výučbu. Bol vynikajúcim
a obľúbeným prednášateľom, ktorý ovládal zriedkavé umenie podať aj najzložitejšie výsledky
zrozumiteľným  a  prístupným  spôsobom.  Jeho  vedecké  semináre  boli  miestom  výchovy
nových vedeckých  kádrov. Pod jeho  vedením vyrástlo  20 kandidátov vied,  medzi  nimi  J.
Bosák, J. Eliáš, J. Gruska, J. Ivan, V. Kolibiarová, B. Riečan, Z. Riečanová a ďalší významní
slovenskí matematici.  Veľkej obľube sa tešili  voľné prednášky pre absolventov a učiteľov
SVŠT,  ktoré  jednak  približovali  poslucháčom  nové  výsledky  moderných  matematických
disciplín,  jednak  zásluhou  širokého  rozhľadu  prednášateľa  otvárali  rozsiahle  perspektívy
aplikácií  matematiky.  Vedecké  dielo  prof.  Schwarza  zahŕňa  osem  vydaní  monografií  a
učebných textov, vyše stovky pôvodných vedeckých prác a zasahuje do takých disciplín, ako
sú  teória  konečných  polí,  teória  pologrúp,  boolovské  a  stochastické  matice,  harmonická
analýza a teória čísel. V teórii pologrúp zohral v svetových reláciách zakladateľskú rolu. Jeho
teoretické  výsledky  našli  uplatnenie  v  teórii  automatov,  teórii  kódovania  a  kryptológie.
Aplikovateľnosti  jeho  diela  veľmi  napomohol  široký  rozhľad  v  matematike  a  hlboké
vzdelanie  vo  fyzikálnych  a technických  disciplínach,  čo  často dokumentoval  aj  v  svojich
prednáškach, keď použitie matematickej teórie demonštroval na príkladoch a problémoch z
týchto oblastí. Dostával početné pozvania na zahraničné akcie a prednáškové pobyty, o. i. na
dlhší  prednáškový  pobyt  v  USA.  Odrazom  jeho  vedeckej  aktivity  bolo  aj  členstvo  a
predsedníctvo  v  mnohých  riadiacich  orgánoch  vedy,  redakčných  radách  popredných
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vedeckých a odborných časopisov. Bol spoluzakladateľom Matematicko-fyzikálneho časopisu
SAV,  ktorý  sa  transformáciou  cez  Matematický  časopis  na  Mathematica  Slovaca  stal
najvýznamnejším  slovenským vedeckým matematickým časopisom,  do r. 1990 stál na čele
jeho redakčnej rady.
Ohlas  jeho  vedeckej,  pedagogickej  a  organizačnej  činnosti  sa  prejavil  v  početných
vyznamenanich  a  oceneniach.  Z  najvýznamnejších  hodno  spomenúť  Zlatú  medailu  SAV,
Zlatú medailu  UK, Zlatú medailu  SVŠT, Zlatú čestnú plaketu ČSAV Za zásluhy o vedu a
ľudstvo, Zlatú plaketu Bernarda Bolzana  Za zásluhy  o rozvoj matematických  vied,  čestnú
plaketu C. F.  Gaussa,  Medailu  J.  A.  Komenského, Zlatú čestnú plaketu Dionýza  Štúra Za
zásluhy v prírodných vedách a Národnú cenu SR. V aktívnej vedeckej práci a v kontaktoch s
vedeckou komunitou zotrvával do posledných týždňov svojho života.
Zomrel náhle 6. decembra 1996 v Bratislave.

Zdroj: Wikipédia
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Milan Kolibiar

Prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrSc. (* 14. február 1922, Detvianska Huta – † 9. júl 1994, 
Bratislava) bol slovenský matematik.

Narodil sa 14. februára 1922 v Detvianskej Hute, kde navštevoval národnú školu. Maturoval
na  gymnáziu  v  Kláštore  pod  Znievom a  v  štúdiu  pokračoval  na  Prírodovedeckej  fakulte
Slovenskej Univerzity v Bratislave,  ktorú úspešne ukončil  r.  1946. Študoval matematiku a
fyziku. Hneď po skončení sa stal asistentom na Katedre matematiky Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Na Univerzite Komenského pracoval nepretržite až do
r. 1991, kedy odišiel do dôchodku. Roku 1956 bol vymenovaný docentom matematiky. Roku
1966 získal  vedeckú hodnosť DrSc.  a  stal sa  riadnym  profesorom pre odbor matematika.
Roku 1964 sa stal vedúcim novovytvorenej Katedry algebry a teórie čísel PFUK (od r. 1980
po rozdelení bývalej PF UK prešla katedra na novovytvorenú Matematicko-fyzikálnu fakultu
UK v  Bratislave).  V  tejto  funkcii  zotrval  až  do  roku 1987.  Na  fakulte  sa  počas  svojho
pôsobenia nevyhýbal organizačnej práci a bol viackrát prodekanom. Profesor Kolibiar patrí k
zakladateľskej generácii slovenskej matematiky a má mimoriadne zásluhy o jej rozvoj. A to,
jednak  svojou  originálnou  pedagogickou  činnosťou,  samotnou  vedeckou  prácou,  ktorá  sa
vzťahovala  väčšinou  na  algebru  a  topológiu,  ale  aj  aktívnou  spoločenskou  prácou.
Obdivuhodná  je  jeho  starostlivosť  o  matematické  talenty.  Bol  jedným  zo  zakladateľov  a
dlhoročným organizátorom súťaže Matematická olympiáda na Slovensku. (V r. 1951– 1963
predseda Krajského výboru MO pre Bratislavský kraj. V rokoch 1963– 1966 člen ÚV MO v
Prahe.) R. 1955 založil prvý a úspešný študentský vedecký seminár z matematiky. Pod jeho
vedením napísali prvé práce napr. P. Brunovský, L. Bukovský, E. Gedeonová, J. Gruska, T.
Katriňák,  I.  Korec,  B.  Riečan,  Z.  Riečanová,  B.  Sivák,  Š.  Znám  a  ďalší.  Patrí  tiež  k
zakladateľom  a  organizátorom  medzinárodnej  konferencie  Letná  škola  z  čiastočne
usporiadaných množín a univerzálnej algebry, ktorá sa pravidelne koná každoročne od r. 1962
za  spoluúčasti  ostatných  matematických  pracovísk  v  Česko-Slovensku.  (Od  r.  1966  i  s
medzinárodnou účasťou.) Profesor Kolibiar sa živo zaujímal aj o dianie na stredných školách.
Bol spoluautorom úspešnej učebnice matematiky pre stredné školy,  recenzoval a posudzoval
prakticky všetky stredoškolské učebnice z matematiky (či už pre talentované triedy alebo pre
bežnú  výuku).  Zastupoval  Česko-Slovensko  v International  Commission  on Mathematical
Instruction pri UNESCO. Záujmy vyučovania  matematiky hájil  i  na pôde Jednoty (česko-)
slovenských  matematikov  a  fyzikov.  Bol  prvým predsedom pobočky JSMF Bratislava  1.
Organizácia vedeckého života tvorila  veľkú časť činnosti prof. Kolibiara.  Po dlhé roky bol
predsedom či členom rozličných komisií  pre udeľovanie vedeckých hodností z matematiky
(CSc. a DrSc.), koordinoval vedecký výskum a bol dlhoročným členom kolégií pri SAV a
ČSAV. Navyše pracoval vo viacerých redakciách matematických časopisov. Vďaka svojmu
matematickému  talentu  a  húževnatosti  pustil  sa  spolu  so  svojím  spolužiakom  Jánom
Jakubíkom (teraz tiež známy matematik  a  profesor  v  Košiciach)  do štúdia  teórie  zväzov.
Poradil im to akademik Otakar Borůvka z brnenskej Masarykovej univerzity, ktorý dochádzal
po  vojne  do  Bratislavy  prednášať  matematiku  na  prírodovedeckú  fakultu.  Kolibiar  s
Jakubíkom študovali  nielen  Birkhoffovu  Teóriu  zväzov,  ale  trúfali  si  riešiť  aj  problémy
formulované  v  Birkhoffovej  knihe  a  dosiahli  pozoruhodné  výsledky  o  relatívne
komplementárnych  distributívnych  zväzoch.  Roku  1953  vyšla  tlačou  prvá  Kolibiarova
vedecká práca.  Odvtedy pravidelne  prispieval  do známych  vedeckých časopisov.  Dokonca
usiloval sa vedecky pracovať i v posledné roky života, hoci choroba mu v tom hodne bránila.
Jeho mimoriadne vzácnou črtou bolo aj to, že nepracoval sám, ale k vedeckej práci zaúčal
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svojich študentov. Štedro rozdával nápady a témy, a potom čítal a korigoval vedecké prvotiny
svojich študentov. Uvedomele sa venoval vedeckej výchove mladej generácie.  Za toto patrí
profesorovi  Kolibiarovi  veľká  vďaka,  lebo  prekliesnil  cestu  mnohým  ďalším  generáciám
slovenských matematikov k súčasnej vede. Za svoje zásluhy dostal pamätné medaily  a iné
vyznamenania. V r. 1978 stal sa Čestným členom JSMF. Zomrel 9. júla 1994 v Bratislave.

Zdroj: Wikipédia
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