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Kód uzn.: 3.7.1  

                
        

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

A. udeľuje 
 

čestné občianstvo hlavného mesta SR Bratislavy in memoriam Jánovi Pavlovi II. ako osobe, 
ktorá sa osobitne významným spôsobom zaslúžila o mier a priateľstvo medzi národmi, ktorá 
obohatila ľudské poznanie, a ktorá sa zaslúžila o povznesenie a rozvoj Slovenska a Bratislavy 
v opätovne slobodnej a zjednotenej Európe 
 

B. odníma 
 
1. čestné občianstvo hlavného mesta SR Bratislavy Klementovi Gottwaldovi 
 
2. čestné občianstvo hlavného mesta SR Bratislavy Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi 
 

C. žiada 
 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy  
o aktualizáciu zoznamu udelených a odňatých čestných občianstiev hlavného mesta SR 
Bratislavy na základe dostupných zdrojov.  
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Dôvodová správa 
 

Cieľom predkladaného materiálu je udelenie čestného občianstva hlavného mesta SR 
Bratislavy in memoriam Jánovi Pavlovi II., ako osobe, ktorá sa osobitne významným spôsobom 
zaslúžila o mier a priateľstvo medzi národmi, ktorá obohatila ľudské poznanie, a ktorá sa 
zaslúžila o povznesenie a rozvoj Slovenska a Bratislavy v opätovne slobodnej a zjednotenej 
Európe. 
 
Zároveň sa na základe odporúčania komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie a odňatie 
čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „komisia“) predkladá na 
schválenie návrh na odňatie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy Klementovi 
Gottwaldovi a Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia.  
 
Čestné občianstvo, spôsob jeho udelenia a odňatia definuje čl. 97 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy: 

• čestné občianstvo môže udeliť mestské zastupiteľstvo, a to osobám, ktoré sa osobitne 
významným spôsobom zaslúžili o Bratislavu a jej obyvateľov alebo o mier a priateľstvo 
medzi národmi alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, 
pričom čestné občianstvo možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom 

• mestské zastupiteľstvo môže udelené čestné občianstvo aj odňať, ak zo závažných 
dôvodov čestný občan tejto pocty nie je hodný 

• návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie zároveň posudzuje osobitná 
komisia zriadená mestským zastupiteľstvom 

 
Návrh na udelenie čestného občianstva Bratislavy Jánovi Pavlovi II. sa predkladá na základe 
návrhu pána Jána Figeľa, predsedu Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a zároveň občana 
Bratislavy. V roku 2020 si zároveň pripomíname 100. výročie narodenia Jána Pavla II. 
 
Ján Pavol II. patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti 20. storočia, keďže ako pápež zanechal 
dedičstvo nielen v cirkevnom vývoji a duchovnej oblasti, ale aj v mnohých oblastiach 
svetového spoločenského a kultúrneho života s presahom na politiku a medzinárodné vzťahy. 
V období pádu železnej opony bol považovaný za hlavného inšpirátora duchovnej a nenásilnej 
zmeny (ku ktorej patrila aj Nežná revolúcia v roku 1989), čím jeho osobnosť a odkaz výraznou 
mierou prispeli k demokracii a pádu totalitného režimu v Európe.      
 
Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko až trikrát, pričom vždy navštívil aj Bratislavu. Všetky 
tri cesty sa odohrali na okraji historických medzníkov: v roku 1990 po páde totality, v roku 
1995 – v prvých rokoch samostatného štátu a v roku 2003 - krátko pred vstupom do Európskej 
únie.  
 
Hlavné mesto SR Bratislava svoj pozitívny vzťah k Jánovi Pavlovi II. vyjadrilo v posledných 
rokoch aj tým, že do Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy zaradilo dve položky 
súvisiace s touto veľkou osobnosťou. Prvou sú Pamätné dni návštevy Jána Pavla II. 

v Bratislave v dňoch 22.04.1990 a 14.09.2003 a druhou je Socha pápeža Jána Pavla II. 

v Petržalke pred rímsko-katolíckym kostolom Svätej rodiny.  
 
Udelenie čestného občianstva z pozície reprezentatívneho postavenia Bratislavy ako hlavného 
mesta SR je výrazom osobitného ocenenia výnimočného vzťahu pápeža Jána Pavla II. 
k Slovensku a Bratislave, vyjadrením vďaky a úcty k jeho osobnosti, ako aj spolupatričnosti 
s jeho odkazom.        
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Návrh na zrušenie čestného občianstva Bratislavy Klementovi Gottwaldovi a Jozefovi 
Vissarionovičovi Stalinovi – ako osobám, ktorých konanie nebolo zlučiteľné s takýmto 
ocenením a bolo v priamom rozpore s kritériami uvedenými v čl. 97 Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy - sa predkladá na základe návrhu pána Ernesta Husku, podpredsedu Petržalského 
okrášľovacieho spolku.  
 
Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi bolo čestné občianstvo Bratislavy udelené v roku 1946 a 
Klementovi Gottwaldovi bolo udelené v roku 1948.    
 
Návrhy na odňatie čestného občianstva Bratislavy Klementovi Gottwaldovi a  Jozefovi 
Vissarionovičovi Stalinovi boli prerokované na zasadnutí osobitnej komisie dňa 2. decembra 
2020 s tým, že komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
odňať čestné občianstvo Bratislavy Klementovi Gottwaldovi a Jozefovi Vissarionovičovi 
Stalinovi. 
 
Formálne odňatie čestného občianstva sa navrhuje urobiť spôsobom, aby bolo meno osoby, 
ktorej bolo čestné občianstvo odňaté, prečiarknuté v zozname udelených čestných občianstiev 
hlavného mesta SR Bratislavy, pričom k menu bude doplnená poznámka s číslom a dátumom 
uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým bolo čestné 
občianstva odňaté.      
 
Archív mesta Bratislavy, ako špecializované pracovisko hlavného mesta, vykoná podrobný 
prieskum všetkých dostupných zdrojov a na jeho základe vypracuje kompletný zoznam 
čestných občanov mesta od najstarších čias až po súčasnosť. Archív bude odborným garantom 
vedenia zoznamu udelených čestných občianstiev Bratislavy a bude doňho zapracovávať 
všetky následné zmeny.  
 
 
Materiál bol predložený na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 09. 12. 
2020. 
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Návrh na udelenie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy  
in memoriam  

Jánovi Pavlovi II. 
 
Ján Pavol II., vlastným menom Karol Wojtyla, sa narodil 18. mája 1920 v Poľsku. Pápežom sa 
stal 16. októbra 1978 ako prvý netalian po viac ako 450 rokoch a zároveň ako prvý Slovan 
vôbec. Zomrel v roku 2005 a v roku 2014 bol vyhlásený za svätého. 
 
Ján Pavol II. patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti 20. storočia, keďže ako pápež zanechal 
dedičstvo nielen v cirkevnom vývoji a duchovnej oblasti, ale aj v mnohých oblastiach 
svetového spoločenského a kultúrneho života s presahom na politiku a medzinárodné vzťahy.  
Často bol vnímaný ako prostredník pre zbližovanie rôznych národov a náboženstiev, vyzýval 
ku konsenzu, zmiereniu a obojstrannému pochopeniu, ako aj k odmietaniu všetkých prejavov 
násilia a rasovej nenávisti.   
 
Počas svojho života čelil dvom totalitným režimom – fašizmu aj komunizmu. Obzvlášť 
v období pádu železnej opony bol považovaný za hlavného inšpirátora duchovnej a nenásilnej 
zmeny (ku ktorej patrila aj Nežná revolúcia v roku 1989). 
 
Ako Poliak mal osobitný vzťah k Slovensku a Slovanom. Odkazoval na posolstvo Cyrila 
a Metoda, ktorých v roku 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy. 
 
Ján Pavol II. navštívil Slovensko celkom trikrát, pričom vždy navštívil aj Bratislavu:  

• v roku 1990: v období po Nežnej revolúcií ešte v rámci Československa  
V Bratislave pápež odslúžil omšu na letisku vo Vajnoroch, v rámci pobytu navštívil aj 
Primaciálny palác a zapísal sa do Zlatej knihy Bratislavy.  

• v roku 1995: prvá návšteva v samostatnej Slovenskej republike  
Pápež v rámci programu navštívil prezidenta Michala Kováča v jeho vtedajšom sídle v 
Primaciálnom paláci.  

• v roku 2003: jedna z posledných zahraničných ciest Jána Pavla II. 
Program pápeža na Slovensku vyvrcholil omšou spojenou s blahorečením mučeníkov 
totalitného režimu na sídlisku v Petržalke. 

 
Všetky tri cesty Jána Pavla II. na Slovensko sa odohrali na okraji historických medzníkov – po 
páde totality, v prvých rokoch samostatného štátu a krátko pred vstupom do Európskej únie.  
 
Udelenie čestného občianstva z pozície reprezentatívneho postavenia Bratislavy ako hlavného 
mesta SR je výrazom osobitného ocenenia výnimočného vzťahu pápeža Jána Pavla II. 
k Slovensku a Bratislave, vyjadrením vďaky a úcty k jeho osobnosti, ako aj spolupatričnosti 
s jeho odkazom.        
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Zápisnica 
zo zasadnutia osobitnej komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie a odňatie 

čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy MsZ 
zo dňa 2. decembra 2020 

  
 
Prítomní (členovia komisie): Zuzana Aufrichtová, Tomáš Korček, Peter Lenč, Elena Pätoprstá, 
Ivo Štassel, Rastislav Tešovič 
    
Program: 
 

1. Odsúhlasenie pani Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej za predsedníčku komisie 
(predseda komisie bude mať v ďalších bodoch pri hlasovaní rozhodujúci hlas z dôvodu 
párneho počtu členov komisie) 
 

2. Posúdenie návrhu na udelenie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy in 
memoriam Jánovi Pavlovi II. 
 

3. Rôzne (možná diskusia k návrhu termínu druhého zasadnutia komisie k posúdeniu 
návrhu na odňatie občianstva hl. mesta SR Bratislavy) 

 
 
K bodu 1: 
 
Odsúhlasenie pani Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej za predsedníčku komisie. 
 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
K bodu 2: 
 
Návrh na udelenie čestného občianstva hlavného mesta SR Bratislavy in memoriam 
Jánovi Pavlovi II. 
 
Komisia navrhuje riešiť oba podnety, adresované na hlavné mesto – a to podnet na udelenie 
čestného občianstva in memoriam Jánovi Pavlovi II. a podnet na zrušenie čestného 
občianstva Klementovi Gottwaldovi a Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi – v spoločnom 
materiáli ako jednotné hodnotové posolstvo.  
 
Na základe návrhu pani Pätoprstej komisia súhlasí so zdôraznením úlohy Jána Pavla II. v jeho 
prínose k demokracii a vplyvu jeho odkazu na pád totalitného režimu. 
 
Pán Korček by uvítal skompletizovaný zoznam udelených čestných občianstiev hlavného 
mesta SR Bratislavy a jeho dostupnosť na stránke mesta. Pán Štassel informoval, že v tejto 
veci komunikoval s vedúcim Archívu mesta Bratislavy – momentálne kompletný zoznam 
čestných občianstiev mesta Bratislavy neexistuje, zdrojom sú iba jednotlivé listiny, ktoré sa 
zachovali a nachádzajú sa v mestskom archíve. 
 
Uznesenia komisie: 
 
Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie a odňatie čestného občianstva hlavného 
mesta SR Bratislavy MsZ 
 

A. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy udeliť čestné 
občianstvo hlavného mesta SR Bratislavy in memoriam Jánovi Pavlovi II. 
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Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

B. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy odňať čestné 
občianstvo hlavného mesta SR Bratislavy Klementovi Gottwaldovi, 

 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

C. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy odňať čestné 
občianstvo hlavného mesta SR Bratislavy Jozefovi Vissarionovičovi Stalinovi, 

 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
 

D. odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy požiadať primátora 
o aktualizáciu zoznamu čestných občianstiev hlavného mesta SR Bratislavy na 
základe dostupných zdrojov.    

 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, zdržal sa: 0, proti: 0 
 
 
K spôsobu odňatia čestného občianstva pán Tešovič navrhuje, aby bolo odňatie čestného 
občianstva vyznačené v zozname čestných občianstiev hlavného mesta SR Bratislavy 
spôsobom, že meno osoby, ktorej bolo čestné občianstvo odňaté, bude v zozname 
prečiarknuté a k menu bude doplnená poznámka, že čestné občianstvo bolo odňaté 
uznesením MsZ č.... zo dňa ... . Dňom účinnosti sa rozumie dátum podpisu uznesenia 
primátorom Bratislavy.      
 
 
Komisia navrhuje dopracovať dôvodovú správu predkladaného materiálu do Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle uvedeného, ako aj v zmysle prijatých 
uznesení.  
 
 
K bodu 3: 
 
Rôzne 
 
Bod 3 bol v diskusií zlúčený s bodom 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, v. r. 

    predsedníčka komisie   
 
 
 
 
Za správnosť: 
Veronika Petrle Fáberová 
oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu        
 

 


