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23. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Grémia predsedu Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky z 22. apríla 2002 číslo KP-1863/2002  
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    Podľa článku 8, ods. 3 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, vydáva 
predseda ÚGKK SR tento dodatok k Rokovaciemu poriadku Grémia predsedu ÚGKK SR. 

Čl. 1 

Rokovací poriadok Grémia predsedu ÚGKK SR č. KP-716/2002 z 1. marca 2002 sa dopĺňa takto: 

V Čl. 3 Zloţenie grémia, ods. 1. Členmi sú, sa dopĺňajú slová: 
" - vedúci sluţobného úradu ÚGKK SR". 

Čl. 2 

    Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2002. 

24. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii 
názvov chránených území z 20. mája 2002 číslo P-2096/2002 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii z vlastného 
podnetu vydáva toto rozhodnutie: 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a ods. 4 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, so súhlasom 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 2333/2002-400 zo dňa 30. apríla 2002 a Ministerstva 
ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 1865/297/2002-5.1 zo dňa 24. apríla 2002, 
štandardizuje: 

Názov chráneného 
územia 

Kategória* Okres Obec 

Akomáň chránený areál Nové Zámky Šurany 

Beckoské Skalice prírodná rezervácia Nové Mesto nad Váhom Beckov 

Bugaj prírodná rezervácia Čadca Nová Bystrica 

Čelo prírodná rezervácia Snina Zboj 

Čierna hora prírodná rezervácia Nové Zámky Kamenica nad Hronom 

Dankov vrch prírodná rezervácia Nové Zámky Nána 

Gajdošovo prírodná rezervácia 
Banská Štiavnica, 

Zvolen 
Banský Studenec, Babiná 

Holbičky chránený areál Malacky Studienka 

Chrasťová hora chránený areál Malacky Plavecký Mikuláš 

Kučalata chránený areál Snina Stakčín 

Leknové rameno prírodná rezervácia Michalovce, Trebišov Oborín, Zatín 

Malý Bukovec prírodná rezervácia Snina Topoľa 

Megonky prírodná pamiatka Čadca Čadca 

Kosiţský močiar prírodná rezervácia Nové Zámky Malé Kosihy, Salka 

Panské lúky chránený areál Nové Zámky Tvrdošovce 

Pľaša 
národná prírodná 

rezervácia 
Snina Runina, Stakčín 
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Pramenisko Udavy chránený areál Snina Osadné 

Rácovo jazero chránený areál Nové Zámky Tvrdošovce 

Rabčické bory chránený areál Námestovo Rabčice 

Stakčíske duby chránený areál Snina Stakčín 

Starovodské jedliny prírodná rezervácia Gelnica Švedlár 

Strihovské kamenné more prírodná pamiatka Snina Strihovce 

Surdíky chránený areál Tvrdošín Trstená 

Sušice chránený areál Snina Zboj 

Svätojurský Chlm prírodná rezervácia Nové Zámky Muţla 

Udava prírodná rezervácia Snina Hostovice, Osadné 

Zámčisko chránený areál Skalica 
Dubovce, Radimov, Radošovce, 

Unín 

* Kategória chráneného územia podľa § 12 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. 

    Štandardizované názvy nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky sú 
záväzné pre vydavateľov kartografických diel, na pouţívanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie a v úradnej činnosti štátnych orgánov a obcí. 
    Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia Slovenskej 
republiky na poţiadanie poskytne sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a 
katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava, 
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 
    Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky. 
    Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2002. 

25. Rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 25. 
augusta 2001 č. P-4518/2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie predsedu Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky zo dňa 25.8.1999 č. P-2597/1999 o schválení a 
vydaní Štatútu Geodetického a kartografického ústavu Bratislava 

   V súlade s čl. 3 ods. 2 Štatútu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

schváleného vládou Slovenskej republiky uznesením číslo 441 z 9. júna 1998 ustanovujem: 

Čl. 1 

    Podľa § 21 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách v znení neskorších predpisov dopĺňam Štatút Geodetického a kartografického ústavu 
Bratislava (ďalej len "ústav") takto: 

1. V Druhej časti, Čl. 5 sa slová v nadpise "Hlavné úlohy ústavu" nahrádzajú slovami "Základné 
verejnoprospešné činnosti a verejné funkcie". 
2. V Druhej časti, Čl. 5 sa slová v úvodnej vete "Ústav plní najmä tieto úlohy" nahrádzajú slovami 
"Ústav plní tieto základné verejnoprospešné činnosti a verejné funkcie". 
3. V Druhej časti, Čl. 6 sa slová v nadpise "Osobitné úlohy ústavu" nahrádzajú slovami "Osobitné 
verejnoprospešné činnosti a verejné funkcie ústavu". 
4. V Druhej časti, Čl. 6 sa slová v úvodnej vete "Ústav plní ďalej tieto úlohy" nahrádzajú slovami 
"Ústav plní ďalej tieto osobitné verejnoprospešné činnosti a verejné funkcie". 

Čl. 2 
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    Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. decembra 2001. 

26. Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zo 14 . júna 2002 
číslo OKI-2621/2002, ktorým sa ustanovuje postup katastrálnych úradov pri odstraňovaní sklzu 
zápisu verejných listín a iných listín záznamom do katastra nehnuteľností 

   Vláda Slovenskej republiky k návrhu opatrení na zlepšenie činnosti katastrálnych úradov a 

zavedenie registra katastra na internet prijala uznesenie č. 540 zo dňa 22.5.2002, ktorým uvoľnila časť 
finančných prostriedkov vo výške 16,5 mil. Sk, z príjmov z malej privatizácie pre Úrad geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") na odstránenie sklzu zápisu verejných 
listín a iných listín záznamom do katastra nehnuteľností v zákonom ustanovenej lehote. Na realizáciu 
bodu B.2 predmetného uznesenia vlády SR vydáva úrad toto usmernenie: 

Čl. I 

    Finančné prostriedky budú pridelené jednotlivým katastrálnym úradom diferencovane, podľa 
evidovaného počtu verejných listín a iných listín nezapísaných k 31.12.2001 v zákonnej lehote 
záznamom. 

Čl. II 

    V intenciách uloţeného príkazu predsedu úradu číslo G 51/2002 písm. a) aţ c) prednostovia 
katastrálnych úradov zabezpečia, aby sa pri plnení úlohy optimálne vyuţili všetky disponibilné 
kvalifikované kapacity, aby sa na odstraňovaní sklzov mohli podieľať aj zamestnanci, ktorí pracujú na 
tých správach katastra, ktoré dodrţujú zákonnú lehotu, a aby odmeny za vykonanú prácu boli 
rozdelené spravodlivo a transparentne. 

Čl. III 

    Mimoriadnu úlohu budú zabezpečovať zamestnanci katastrálnych úradov štátnou sluţbou nadčas, 
podľa § 93 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len "zákon o štátnej sluţbe") a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len "Zákonník práce"), 
alebo v reţime odmeny, podľa § 94 zákona o štátnej sluţbe, alebo novoprijatí zamestnanci do 
dočasnej štátnej sluţby na dobu určitú, podľa § 25 zákona o štátnej sluţbe. Katastrálne úrady budú 
zabezpečovať úlohu s osobitným zreteľom na to, ţe ide o verejný záujem. 

Čl. IV 

    V záujme jednotného postupu katastrálne úrady dodrţia tieto zásady: 

1. V prípade štátnej sluţby nadčas vykonajú výpočet časového fondu potrebného na odstránenie 
evidovaného počtu v zákonnej lehote nezapísaných verejných listín a iných listín záznamom tak, ţe za 
zápis 1 verejnej listiny alebo inej listiny (okrem registrov) a expedíciu oznámení o jej zápise budú 
počítať 2,0 plánovanej hodiny. 
2. V prípade štátnej sluţby nadčas poţiadajú Národný úrad práce o povolenie prekročenia hranice 
150 hodín nadčasu za kalendárny rok (§ 97, ods. 11 Zákonníka práce), ak počet plánovaných hodín, 
vypočítaný podľa bodu 1 a rozpočítaný na jedného zamestnanca bude prevyšovať povolený ročný 
limit nadčasovej práce. 
3. V prípade novoprijatých zamestnancov do dočasnej sluţby na dobu určitú budú platy (odmeny) 
čerpané z rozpísaných finančných prostriedkov pridelených jednotlivým katastrálnym úradom podľa čl. 
I. 
4. Uloţia riaditeľom správ katastra, aby zaloţili evidenciu zamestnancov, ktorí budú vykonávať zápis 
verejných listín a iných listín - záznamom do katastra nehnuteľností, ktoré nie sú zapísané v lehote 
podľa § 43 písm. b) katastrálneho zákona a expedovať oznámenia o ich zápise. Do evidencie sa budú 
priebeţne denne zapisovať zapísané listiny. Táto evidencia bude slúţiť ako prvotný doklad na výpočet 
odmien, ako aj na kontrolu plnenia úlohy. 
5. Výšku odmeny môţu riaditelia správ katastra diferencovať podľa výkonnosti zamestnancov, 
náročnosti zápisu listiny jednotlivého podania, za podmienky, ţe sa neprekročí suma vyčlenená na 
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odmeny z celkovej sumy finančných prostriedkov pridelených katastrálnemu úradu. 
6. Vykonajú kontroly plnenia tejto mimoriadnej úlohy na úrovni riaditeľov správ katastra raz týţdenne, 
a povereným zamestnancom katastrálneho úradu raz mesačne. Prednosta katastrálneho úradu zašle 
úradu mesačné hlásenie "Prehľad plnenia úlohy vyplývajúcej pre správy katastra z uznesenia vlády 
SR č. 540/2002 (zápis verejných listín a iných listín záznamom podľa § 34 katastrálneho zákona)" 
(príloha) s komentárom, vrátane plnenia vypracovaných harmonogramov (za I. polrok, I.-III. štvrťrok a 
za rok ako súčasť štvrťročných správ o plnení úloh ...). 
7. Zabezpečia, aby plnenie tejto mimoriadnej úlohy negatívne neovplyvnilo beţne vykonávanú úlohu 
(rovnakej obsahovej náplne), ktorú bude plniť katastrálny úrad v rámci "Kontraktu na realizáciu sluţieb 
na úseku katastra na rok 2002" (ďalej len "kontrakt") uzavretého s úradom. 
8. Upozornia obratom úrad, ak počet novoprijatých verejných a iných listín - záznamom na zápis do 
katastra nehnuteľností prevýši o viac ako 5% počet listín plánovaných podľa kontraktu načítavacím 
spôsobom od začiatku roka, čo by mohlo opätovne spôsobiť neplnenie zákonom ustanovenej lehoty. 
Katastrálne úrady zabezpečia v štandardnom reţime mesačne zápis min. 1/12 rozsahu úlohy 
uvedenej v kontrakte. 

Čl. V 

    Usmernenie sa nevzťahuje na zápis registrov obnovenej evidencie pozemkov, registrov pôvodného 
stavu, registrov vlastníckych práv a zjednodušených registrov pôvodného stavu do katastra 
nehnuteľností. 

Čl. VI 

    Úrad vykoná previerky plnenia mimoriadnej úlohy na vybraných katastrálnych úradoch / správach 
katastra v súlade so "Zameraním kontrolnej činnosti úradu na II. polrok 2002", prípadne mimoriadnymi 
kontrolami. 

Čl. VII 

    Toto usmernenie nadobúda účinnosť 14. júna 2002. 

    Predseda: Ing. Imrich Horňanský, PhD. v. r. 

  

Príloha 

    Katastrálny úrad v ....................... 

Prehľad plnenia úlohy vyplývajúcej pre správy katastra z uznesenia vlády SR č. 540/2002 (zápis 
verejných listín a iných listín záznamom podľa § 34 katastrálneho zákona) 

stav k: .......................... 

Por. 
číslo 

Správa 
katastra 

Počet 
nezapísaných 

listín k 
31.12.2001 

§43,b) 

Počet 
došlých 
listín od 
1.1.2002 
§43, b) 

Počet 
vrátených 

listín naspäť 
nedoruč. §42 

(4) 

Počet zapísaných záznamových 
listín od 1.1.2002 

Čerpanie 
finančných 

prostriedkov 
narastajúcim 

spôsobom v tis. 
Sk 

Počet 
nezapísaných 
listín na konci 
sledovaného 

obdobia 

Počet 
nezapísaných 

listín v 
ustanovenej 
lehote 60 dní 

celkom 

z toho v 
štandardnom 

reţime - plnenie 
"Kontraktu" 

z toho v 
reţime - 

uzn. vlády č. 
540/2002 

a b c d e f g h i j k 

1                     

2                     

3                     

4                     
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5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    Poznámky: 

f = g + h 
j = c + d - f 
k - do počtu nezapísaných listín v ustanovenej lehote sa nezapočítavajú vrátené listiny naspäť 
nedoručené 

    Katastrálny úrad doručí prehľad do 15. kalendárneho dňa po uplynutí mesiaca na OKI ÚGKK SR 
Bratislava a elektronicky na OKI ÚGKK SR - pracovisko Ţilina 

    Vyhotovené dňa: 

    Prehľad zostavil: Podpis prednostu KÚ: 

  

    Vysvetlivky k prílohe "Prehľad plnenia úlohy vyplývajúcej pre správy katastra z uznesenia 
vlády SR č. 540/2002 (zápis verejných listín a iných listín záznamom podľa § 34 katastrálneho 
zákona)". 

    V stĺpci "e" prílohy sa uvádzajú počty vrátených verejných listín a iných listín na zápis záznamom (§ 
34 kat. zákona) do katastra nehnuteľností, ktoré obsahujú chyby v písaní alebo počítaní alebo iné 
zrejmé nesprávnosti, pre ktoré sú nezrozumiteľné alebo neurčité (§ 42 ods. 4 kat. zákona). Jedná sa o 
záznamové listiny, ktoré boli vrátené vyhotoviteľovi listiny, alebo vlastníkovi, alebo inej oprávnenej 
osobe na opravu, prípadne na doplnenie a k vykazovanému obdobiu sa na správe katastra 
nenachádzajú (aktuálny stav). Počet vrátených listín predstavuje samostatnú kategóriu záznamových 
listín, nemá väzbu na ďalšie stĺpce prílohy, pričom do stĺpca " k" - počet nezapísaných listín v 
ustanovenej lehote 60 dní pre vrátené listiny lehota neplynie. Ak sa listina po doplnení vráti, v stĺpci "e" 
prílohy sa nevykazuje a 60 dňová lehota začína plynúť od opätovného doručenia vrátenej listiny na 
správu katastra. 

20. Vyhlásenie platnosti nových súborov geodetických informácií a popisných informácií 
katastra nehnuteľností 

    Vybavuje: Mgr. Marta Koprdová 

   Po obnove katastrálneho operátu novým mapovaním bola vyhlásená platnosť nových súborov 

geodetických informácií a popisných informácií katastra nehnuteľností takto: 

Okres Katastrálne územie Dátum 
Ţilinský kraj 

Námestovo Zákamenné 01.07.2002 
Ruţomberok Ruţomberok 20.05.2002 

Prešovský kraj 

http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/162-95/162-95-34.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/162-95/162-95-34.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/162-95/162-95-34.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/162-95/162-95-34.htm
http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/162-95/162-95-42.htm


Prešov Záhradné - intravilán 01.05.2002 

21. Poskytovanie informácií o bonitovaných pôdno - ekologických jednotkách z katastra 
nehnuteľností 

    Vybavuje: Ing. Ľubica Hudecová 

   Správy katastra zapísali do katastra nehnuteľností registre obnovenej evidencie pozemkov, 

vyhotovené podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k 
pozemkom v znení neskorších predpisov, v týchto katastrálnych územiach: 

Okres Katastrálne územie Dátum 
Trenčiansky kraj 

Myjava Krajné 18.04.2002 
Trenčín Kubrá 18.02.2002 

Nitriansky kraj 
Komárno Iţa 17.06.2002 

Levice 
Ţeliezovce 31.05.2002 
Medvecké 09.05.2002 
Starý Hrádok 17.05.2002 

Nové Zámky Salka II 20.05.2002 
Ţilinský kraj 

Turčianske Teplice 
Polerieka 11.06.2002 
Dolný Turček 11.06.2002 

Tvrdošín Horný Štefanov 30.05.2002 
Banskobystrický kraj 

Lučenec 
Ľuboreč 06.06.2002 
Madačka 23.05.2002 
Panické Dravce 23.04.2002 

Zvolen Môťová 22.05.2002 
Prešovský kraj 

Bardejov 

Gaboltov 01.06.2002 
Cigeľka 01.06.2002 
Porúbka nad Topľou 01.06.2002 
Richvald 01.06.2002 
Varadka 01.06.2002 

Medzilaborce Palota 23.05.2002 
Snina Zboj 11.04.2002 

   Od uvedeného dátumu poskytujú správy katastra z katastrálneho operátu v uvedených 

katastrálnych územiach informácie o bonitovaných pôdno - ekologických jednotkách. 

22. Vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. a) až e) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

    Vybavuje: Lucia Miklušová 

   Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal nasledovné osvedčene o získaní 

osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie činností podľa § 6 písm. a) aţ e) zákona NR SR č. 
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii: 

Evidenčné číslo osvedčenia Meno Dátum 
348/2002 Ing. Peter Nečas 13.05.2002 
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23. Vydanie osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb na overovanie 
činností podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

    Vybavuje: Ing. Július Višniar 

    Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal osvedčenia o získaní osobitnej 
odbornej spôsobilosti na overovanie činností podľa § 6 písm. d) aţ j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. 
o geodézii a kartografii nasledujúcim fyzickým osobám, pracovníkom rozpočtových a príspevkových 
organizácií: 

Evidenčné číslo osvedčenia Meno Dátum 
21/2002 Ing. Václav Bolech 16.05.2002 
22/2002 Ing. Janka Prandová 16.05.2002 
23/2002 Ing. Ladislav Dlugoš 16.05.2002 
24/2002 Ing. Oľga Dvorţáková 16.05.2002 
25/2002 Ing. Mária Bujňáková 16.05.2002 
26/2002 Ing. Adriana Štiglicová 16.05.2002 

24. Doplnenie zoznamu katastrálnych území s povinnou aktualizáciou vektorovej katastrálnej 
mapy 

    Vybavuje: Ing. Július Višniar 

    Správy katastra určili povinnosť aktualizácie vektorovej katastrálnej mapy v súlade so súborom 
popisných informácií v týchto katastrálnych územiach: 

Okres Katastrálne územie Dátum 
Trenčiansky kraj 

Partizánske Návojovce 01.06.2002 
Prievidza Solka 01.07.2002 

Nitriansky kraj 
Levice Preseľany nad Ipľom 20.06.2002 
Levice Šahy 30.06.2002 

Ţilinský kraj 
Kysucké Nové Mesto Lopušné Paţite - extravilán 01.06.2002 
Námestovo Zákamenné 01.07.2002 
Ruţomberok Ruţomberok 20.05.2002 
Turčianske Teplice Liešno 20.06.2002 
Turčianske Teplice Polerieka 01.07.2002 

Banskobystrický kraj 
Banská Bystrica Podlavice 02.05.2002 
Lučenec Biskupice pri Fiľakove 20.06.2002 
Lučenec Fiľakovo 24.05.2002 

Prešovský kraj 
Prešov Záhradné - intravilán 01.05.2002 
Bardejov Buclovany 15.05.2002 
Bardejov Hutka 04.06.2002 
Bardejov Petrová 04.06.2002 
Humenné Niţná Sitnica 31.05.2002 
Humenné Prituľany 30.06.2002 
Humenné Rohoţník 31.05.2002 
Humenné Vyšné Ladičkovce 31.05.2002 
Humenné Zbudské Dlhé 31.05.2002 

Košický kraj  

http://www.geodesy.gov.sk/wwwzakon/215-95/215-95-6.htm
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Gelnica Gelnica - intravilán, časť 01.07.2002 
Gelnica Margecany - intravilán 01.07.2002 
Sobrance Beţovce 21.06.2002 
Sobrance Horňa 27.05.2002 
Sobrance Jasenov nad Oknou 13.05.2002 
Sobrance Kristy 22.05.2002 
Sobrance Záhor 03.06.2002 

    Od uvedeného dátumu je vyhotoviteľ geometrického plánu povinný predloţiť na overenie správe 
katastra dokumentáciu podľa § 3, 94 a 103 vyhlášky ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, v znení 
vyhlášky ÚGKK SR č. 72/1997 Z. z. a vyhlášky ÚGKK SR č. 533/2001 Z. z. 

   Aktuálny stav súborov geodetických informácií KN Slovenskej republiky spravovaných vo forme 

vektorovej katastrálnej mapy. Údaje sú aktualizované k 15.01.2002. 

25. Seminár o terminologických problémoch v oblasti geografickej informácie 

    Vybavuje: Ing. Nadežda Nikšová 

    Dňa 24.4.2002 sa konal v Geografickom ústave SAV seminár o terminologických problémoch v 
oblasti geografickej informácie. Predmetom diskusie boli termíny, s ktorými sú problémy pri preberaní 
európskych noriem (CEN) a medzinárodných noriem (ISO) smerovaných do oblasti geografických 
informačných systémov a geoinformatiky (napr. data, database, set, dataset, feature, instance, 
accuracy, precision, referencing, positioning, datum a ďalšie), s cieľom dosiahnutia konsenzu medzi 
zainteresovanými odborníkmi. 
    K semináru bol vydaný slovník "GEOGRAFICKÁ INFORMÁCIA. Anglicko-slovenský a slovensko-
anglický slovník termínov pouţitých v návrhoch medzinárodných noriem a v predbeţných európskych 
normách", ktorý obsahuje okolo 400 termínov z 12 predbeţných noriem CEN prevzatých v roku 2001 
do sústavy slovenských technických noriem a zo 17 návrhov noriem ISO. 
    Slovník v cene 170,- Sk predáva Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava 
(podrobnejšie informácie poskytne geogprav@savba.sk). 
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