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NÁVRH UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

s ú h l a s í

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

v lokalite univerzitného areálu v Karlovej Vsi:
Ulica Michala Greguša, alternatívne Gregušova ulica.

Dôvodová správa
k návrhu na pomenovanie ulíc 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  lokalite
univerzitného areálu v Bratislave-Karlovej Vsi.
     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 apod.
To znamená, že každá odbočka alebo vetva má mať svoje pomenovanie. 

Pomenovanie ulíc

1.    Lokalita    u  niverzitn  ého   areál  u   v Karlovej  Vsi.  Dotknuté územie  je  ohraničené zo západu
ulicou Staré Grunty, z juhu komunikáciou Botanická, zo severu ulicou Litovská a z východu
ulicou  Ilkovičova.  Návrh  na  pomenovanie  ulice  v  tejto  lokalite  predložil  dekan  Fakulty
matematiky,  fyziky a informatiky Univerzity  Komenského  v Bratislave  prof.  RNDr.  Jozef
Masaryk,  DrSc.  Navrhuje  sa  pomenovať  ulica,  ktorá  bude  predstavovať  spojnicu  medzi
doteraz nepomenovanou ulicou a ulicou Ilkovičova. Ulicu v tejto lokalite navrhujeme nazvať
vzhľadom k blízkosti pracovísk Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity
podľa osobností, ktoré na uvedených univerzitách pôsobili:  

Ulica Michala Greguša alebo Gregušova ulica
 

                            
Prílohy:   Situácie k lokalite
                https://www.google.sk/maps/@48.1511006,17.0711778,725m/data=!3m1!1e3

Bratislava, apríl 2016 
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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 04.04.2016:

Komisia  RPHSR berie materiál na vedomie  a súhlasí  s navrhovaným pomenovaním ulíc  v
lokalite univerzitného areálu v Karlovej Vsi. 
Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 2

Stanovisko komisie pre kultúru a média (KM) zo dňa 06.04.2016:

Komisia  KM  odporúča  schváliť  pomenovanie  oboch  ulíc  rovnako  a  to  podľa  akademika
Michala Greguša s tým, že sa z názvu ulice vypustí titul akademik.
Prítomní: 6        Za: 6       Proti: 0      Zdržal sa: 0

Stanovisko komisie dopravy (D) zo dňa 04.04.2016:

Komisia 
A: Navrhuje pomenovať ulicu „Ulica Štefana Schwarza“ 

B: Druhú ulicu ponechať ako účelovú bez uvedenia názvu 

H l a s o v a n i e
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Michal Greguš

Profesor  Michal  Greguš  (*22.  december 1926,  Zbehy –  †  30.  január 2002,  Bratislava)
bol  popredný  slovenský  matermatik,  pedagóg,  diplomat  a  organizátor  vedy.

Michal  Greguš  sa  narodil  22.12.1926  v  Zbehoch.  Bol  významným  matematikom  a
pedagógom. V rokoch 1946 - 1950 študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte
vtedajšej  Slovenskej  univerzite  v  Bratislave.  V druhom ročníku štúdia  na Prírodovedeckej
fakulte bol demonštrátorom na Fyzikálnom ústave SVŠT a vo 4. ročníku štúdia bol pomocnou
vedeckou silou na Matematickom ústave SVŠT. Titul kandidáta vied obhájil  v r.  1957 na
univerzite Jána Evangelistu Purkyně v Brne a na tej istej škole získal ako 39-ročný hodnosť
doktora vied. V roku 1959 sa stal docentom, o 6 rokov neskôr profesorom.

Ako čerstvý docent sa po nestorovi slovenských matematikov - profesorovi Jurovi Hroncovi -
stal v roku 1959 vedúcim Katedry matematiky Prírodovedeckej fakulty UK a na začiatku 60.
rokov sa na tejto fakulte pričinil o budovanie nových katedier matematiky. Funkcia vedúceho
katedry bola prvým z viacerých význačných miest, ktoré v neskoršom období zastával : bol
prodekanom PRIF UK v rokoch 1959 - 1962, neskôr jej dekanom, v rokoch 1965 – 1968 bol
prorektorom Univerzity Komenského, 1968 – 1973 námestníkom ministra školstva, 1973 –
1978  vedúcim  československej  delegácie  pri  UNESCO  v  Paríži  s  titulom  veľvyslanca.
Význačným  spôsobom prispel  k  rozvoju  univerzity,  najmä  angažovaním  sa  pri  výstavbe
pavilónov  v  Mlynskej  doline.  Stál  pri  zrode  matematického  časopisu  Acta  Mathematica
Universitatis Comenianae a bol členom jeho redakčnej rady. Rovnako významne sa zaslúžil o
organizáciu česko-slovenských konferencií o diferenciálnych rovniciach EQUADIFF, ktoré sa
konajú od roku 1962 striedavo v Prahe, Brne a Bratislave a v rokoch 1966 a 1981 bol prof.
Greguš  ich  hlavným  organizátorom.  Bol  dlhoročným  členom  Jednoty  slovenských
matematikov a fyzikov, jej podpredsedom a v rokoch 1990 – 1993 predsedom.

S menom prof. Greguša zostane navždy spojený vznik Matematicko-fyzikálnej fakulty UK,
ktorej prvým dekanom sa stal v roku 1980. Aj napriek záťaži rôznych funkcií si prof. Greguš
vždy považoval za svoju povinnosť venovať sa s plným nasadením pedagogickej práci. Jeho
snaha o prispôsobenie sa potrebám študentov prispela k výraznej zrozumiteľnosti a názornosti
jeho  prednášok a prejavila  sa ako v učebnici  obyčajných  diferenciálnych  rovníc,  ktorej je
spoluautorom,  tak i  v  učebnom texte z  parciálnych  diferenciálnych  rovníc,  ktorý napísal.
Študentov  si  získaval  úprimným  záujmom  o  ich  problémy.  Ak  bol  presvedčený  o
oprávnenosti ich požiadaviek, neváhal podporiť ich názor aj proti názoru svojich kolegov na
katedre či fakulte.  Svojou pedagogickou prácou prof. Greguš ovplyvnil  celý rad súčasných
profesorov, docentov či kandidátov vied.
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S  mimoriadnym  záujmom  sa  venoval  vedeckej  práci.  Diferenciálnym  rovniciam  vyšších
rádov zasvätil celý svoj vedecký život a ďalšiu  jeho vedeckú činnosť znemožnila  až ťažká
choroba, ktorej napokon podľahol.  Výsledkom jeho  dlhoročnej intenzívnej  činnosti v tejto
oblasti je  okrem 80 vedeckých prác monografia  Third Order Linear Differential Equations.
Dosiahnuté  výsledky  vedel  prof.  Greguš  aplikovať  pri  skúmaní  fyzikálnych  a  neskôr  aj
ekonomických modelov. Za vedecké zásluhy sa stal členom SAV aj ČSAV.

Zdroj: www.zbehy.sk

5


