
Vážení spoluobčania, obyvatelia Ulice 1. mája a Murgašovej ulice. 

 

Vedenie mesta v minulosti zaregistrovalo viacero ponôs aj otvorených sťažností zo strany 

záchranných zborov, kuriérnych služieb, návštevníkov mesta, ale i samotných obyvateľov 

uvedených ulíc v súvislosti s nevhodne označenými (resp. pomenovanými) ulicami v týchto 

dvoch lokalitách mesta. Dôvodom je skutočnosť, že v týchto prípadoch je porušená 

identifikačná funkcia názvu ulice, resp. zásada, že jeden názov ulice má označovať len jednu 

ulicu. Kedysi nevhodná a dnes doslova nešťastná situácia s označením Ulice 1. mája, ktorá sa 

používa ako názov šiestich ulíc, vznikla v 60. rokoch minulého storočia a problém v orientácii 

spôsobovala už aj v minulosti, podobná situácia s Murgašovou ulicou zasa vznikla v 90. 

rokov minulého storočia.  

Na základe toho, že osobitne záchranné zložky (hasiči, lekárska služba prvej pomoci) 

namietali ešte pred rokom 1989 proti neprehľadnej situácii na uliciach 1. mája, počas 

premenúvania ulíc v roku 1991 mestská rada 27. mája 1991 schválila uznesenie, že Ulica 1. 

mája bude premenovaná na Májovú ulicu a bude v záujme lepšej orientácie rozčlenená podľa 

čísel domu takto: č. 352 – 371 – Májová I; 372 – 387 Májová II; 388 – 405 – Májová III; 406 

– 418 – Májová IV. Uznesenie, hoci nikdy nebolo zrušené a je teda stále platné, sa však nikdy 

neuviedlo do praxe, lebo sa ukázalo, že rozsegmentovanie týchto ulíc a rozlíšenie jej častí 

rímskymi číslicami, ku ktorému treba ešte uviesť popisné a orientačné číslo arabskými 

číslicami, je rovnako neštandardné, nefunkčné a situáciu vôbec nerieši, keďže všetky ulice 

mali opäť jeden názov.  

Návštevníkom týchto lokalít sa stáva, že len veľmi ťažko nájde ulicu (zástavbu), ktorú 

hľadajú, pretože napr. Murgašova ulica sa z pôvodne jednej ulice rozvíja ako strom na ďalšie, 

pričom občan nemá šancu predpokladať „rozkošatenosť“ takéhoto stromu ulíc s jedným 

názvom, hoci v tomto prípade by malo logicky ísť o 4 samostatné ulice. Pochopiteľne, 

nepomôže im ani číslo domu, keďže na orientáciu sa používa názov ulice a až v rámci nej 

číslo domu. 

Vedenie mesta znepokojujú najmä sťažnosti záchranných zborov, ktoré majú za úlohu 

zachraňovať ľudské životy a majetok obyvateľov, a sami si uvedomujeme, že situácia 

s názvami ulíc v týchto lokalitách je neštandardná. Prostredníctvom tohto listu chceme otvoriť 

diskusiu o ochote občanov, ktorí žijú na uvedených uliciach, na zmenu niektorých častí 

dnešnej Ulice 1. mája, ktorú vlastne tvorí 6 ulíc, a Murgašovej ulice, ktorú tvoria 4 vzdialené 

ulice, na ich premenovanie, aby orientácia v meste bola jednoznačná, zrozumiteľná 

a nespôsobovala ťažkosti v ohrozujúcich ani v bežných životných situáciách.  

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že sme zvážili také riešenia, aby navrhované premenovanie 

bolo trvalé, funkčné a dotklo sa čo najmenšieho počtu obyvateľov.  

 

Dovoľujeme si Vám konkrétne návrhy riešenie situácie predstaviť v tejto časti listu. Návrhy 

ulíc chápte, prosím, len ako návrhy v prípade riešenia situácie, zároveň si Vás dovoľujeme 

vyzvať, aby ste svoje prípadné vlastné návrhy aj so zdôvodnením adresovali vedeniu mesta. 

Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že názvy musia byť spisovné, správne gramaticky 

utvorené, jednoduché, ľahko zapamätateľné a musia mať tendenciu dlhodobej 

nepríznakovosti, aby sa nemuseli meniť, majú identifikovať jednotlivé ulice alebo časti mesta 

a majú uchovávať a reprezentovať pamäť mesta; nemalo by ísť o módne, ideologicky 

podfarbené názvy, v malých sídlach nie sú vhodné ani názvy podľa poľnohospodárskych 

plodín, kvetov a pod., ak to nesúvisí s výrazným a trvalým príznakom lokality a pod. 
 

Lokalita Murgašova [ulica] – vznikla umelým a nevhodným prerušením pôvodnej Ulice 

Šuleka a Holubyho (Holubyho), čím sa výrazne sťažila orientácia priamo na ulici, pretože na 



tomto mieste dochádza k dvojstupňovému vetveniu dvoch ulíc, pričom všetky majú jeden 

názov.  

Návrh: z pohľadu od námestia ponechať Holubyho po celej dĺžke ulice (teda po Štúrovu 

ulicu) a ako Murgašovu ulicu jej bočnú (ľavú) os od bývalej drogérie po Štúrovu ul.; pristúpiť 

aj k premenovaniu dvoch krátkych ulíc (krátka spojnica Murgašovej a 1. mája: Krátka ulica; 

ulica smerujúca od dnešnej hlavnej osi Murgašovej ulice doprava smerom ku kolónii – 

navrhované názvy Za kolóniou alebo Ulica Vilka Šuleka).  

Zdôvodnenie návrhu názvov ulíc:  

Krátka ulica – názov podľa relatívnej, príznačnej a v budúcnosti nemenej dĺžky ulice, 

Za kolóniou – názvov vyjadrujúci lokalizáciu ulice (nachádza sa za tzv. Starou kolóniou, ktorá 

vznikla na začiatku 20. st. ako osada s bytovými domami pre zamestnancov železničnej 

stanice), 

Ulica Vilka Šuleka – ako odbočka z Holubyho ulice by názov odkazoval na starší názov ulice 

a prirodzenú súvislosť obidvoch mladých slovenských dobrovoľníkov a spolupracovníkov, 

ktorí boli spolu aj popravení pri Leopoldove. 

 

Lokalita [Ulica] 1. mája – dnes ju tvorí 3, resp. 6 ulíc, obyvatelia, dodávatelia a záchranné 

zložky sa sťažujú na ťažkú orientáciu. Preto od roku 1991 majú byť označované ako Májová I 

– IV, čo sa v praxi neujalo asi preto, že to neriešilo samotný problém s názvom ulice, resp. 

sa nevyriešil problém so zložitou orientáciou v lokalite – rozdelenie ulice na sektory I – IV 

situáciu ešte viac skomplikovalo a je možné vyriešiť ju len jednoznačným odlíšením týchto 

ulíc samostatnými názvami. 

Návrh: rozdeliť lokalitu na tri ulice nasledovne: aby si čo najmenej obyvateľov  muselo 

meniť doklady, ponechať [Ulicu] 1. mája tú, ktorá vedie popri 60-bytovke, pretína Štúrovu 

ulicu a pokračuje ďalej okolo súkromnej zdravotnej ambulancie až po Hlohovskú cestu; 

premenovať ďalšie dve ulice spredu a zozadu materskej po celej ich dĺžke. 

Možné názvy v lokalite 1. mája: Ulica Ota Kollárika, Ulica Milana Piovarčiho, Ulica 

generála Šimuniča, Ulica Friederiky Baumgartnerovej, Ulica maršala de Souches, Ulica 

Slovenského národného povstania. 

Zdôvodnenie návrhu názvov ulíc:  

Ulica generála Šimuniča – názov odkazujúci na meruôsme roky (1848 – 49), keď slovenskí 

dobrovoľníci pod vedením maršala Baltazára Šimuniča bojovali s cisárskymi vojskami proti 

maďarským národným požiadavkám; názov odkazuje na vzdanie sa pevnosti na prelome 

rokov 1848/49, ktorá bola v rukách Maďarov, a na ostreľovanie pevnosti a mesta. 

Ulica Friederiky Baumgartnerovej – matka predstavená Kongregácie milosrdných sestier, 

ktorá v rokoch 1858 – 1862 viedla väznicu v Leopoldove a ako žena rehoľníčka vo 

formujúcom sa väzenstve 19. storočia  dosiahla výrazné výsledky v resociálizácii väzňov 

a v humanizácii vtedy mimoriadne nehumánneho výkonu trestu, napriek tomu jej pobyt 

v Leopoldove skrátili intrigy jej nástupcu J. Feketeho; neskôr jej zásady do praxe úspešne 

uviedol reformátor stredoeurópskeho väzenstva Emil Tauffer. 

Ulica maršala de Souches – (1608 – 1682) jeden z najvýznamnejších vojvodcov v bojoch 

proti Turkom v Uhorsku a na Morave, istý čas veliteľ pevnosti Komárno, riadil komisiu, ktorá 

určila miesto na výstavbu pevnosti Leopoldov, dohliadal na jej výstavbu a pripravil návrh na 

pomenovanie jej brán a bastiónov. 

Ulica Milana Piovarčiho – (1929 – 2011) narodil sa v Leopoldove, dlhoročný šéfredaktor 

časopisu Život a zakladateľ odborného časopisu Policajná teória a prax, autor zbierok 

príležitostných humorných básní, ale aj viacerých humanitných projektov. Mimoriadne sa 

zaslúžil o udelenie štatútu mesta obci Leopoldov (1971) a so svojím rodiskom bol bytostne 

spätý až do svojej smrti. 



Ulica Ota Kollárika –  (1920 – 2003) pochádzal z Nového Mesta nad Váhom, žil a zomrel 

v Leopoldove. Literárny historik a kritik, publikoval práce z oblasti literárnej teórie a histórie, 

ťažiskom jeho výskumu bola staršia literatúra – staroslovienska literatúra, jej poetika, diela 

Hugolína Gavloviča a života J. A. Komenského. Dominantou jeho výskumnej činnosti sa stal 

Vavrinec Benedikt z Nedožier. V rukopise zostali jeho Kollárikove monografie Melopoiia 

a metrická organizácia verša v renesančnom období a výber Benediktovho básnického diela 

preloženého z latinčiny do slovenčiny, opatrený štúdiou a bohatým poznámkovým aparátom. 

Ulica Slovenského národného povstania – názov podľa dejinnej udalosti, ktorou sa Slovensko 

prihlásilo k odbojovému hnutiu v Európe proti nacizmu a fašizmu. 

 

Vážení spoluobčania, návrh na premenovanie ulíc Vám adresujeme aj preto, lebo ak ho 

mestské zastupiteľstvo schváli, začne plynúť zákonom stanovená 30-dňová lehota, počas 

ktorej si tí občania, ktorí bývajú na časti Murgašovej ulice alebo Ulice 1. mája, ktorej sa 

zmena dotkne, budú musieť požiadať o vyhotovenie nového občianskeho preukazu, 

podnikatelia prípadne aj ďalších dokladov. Tieto zmeny bude musieť zapracovať do všetkých 

dokumentov aj mesto a upovedomiť o nich všetky dôležité štátne inštitúcie, no dlhodobo sa 

ukazuje, že situáciu v týchto lokalitách treba jasne a zrozumiteľne vyriešiť. Ak máte voči 

predloženému návrhu objektívne výhrady, prípadne iné návrhy, sformulujte a adresujte ich, 

prosím, písomne, na adresu mestského úradu.  

Vážení občania, ďakujem Vám za pozornosť a verím, že táto nie veľmi populárna zmena 

v konečnom dôsledku uľahčí život Vám, ale aj všetkým, ktorí potrebujú na uvedených 

uliciach nájsť konkrétneho obyvateľa, resp. adresu. 

 

S pozdravom 

 

       Mgr. Terézia Kavuliaková  

       primátorka mesta 

 

 

 


