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NORMATÍVNA ČASŤ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2
písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov vydáva toto
rozhodnutie číslo P-9528/ 2016 z 14. 10. 2016
podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK 3281/2016-242/11729 z 23. 9. 2016, so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 3175/2016-6.1 50926/2016 z 27. 9. 2016 a na základe súhlasného stanoviska
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
štandardizuje
683 názvov geografických objektov z okresu Banská Štiavnica, ktoré rozšíria obsah základnej bázy
údajov pre geografický informačný systém takto:
1. z katastrálneho územia Baďan štandardizuje 28 názvov:
Baďanský potok (vodný tok) Bánov (les) Čierne blato (les) Dedinský potok (vodný tok) Dolné diely
(pole) Dolné Gráfovské lúky (les) Dolný Tlhajec (lúka, pasienok) Havranka (les) Horné Gráfovské
lúky (les) Horný Tlhajec (pole) Hrbček (pole) Kolovratná (lúka, pasienok) Kostolná (pole) Laukove
lúky (lúka, pasienok) Luh (lúka, pasienok) Na chotári (pole) Nad chodníkom (pole) Petríčka (les)
Počúvadliansky mlyn (ostatné objekty) Pod Hájom (lúka, pasienok; pole) Pod chodníkom (pole) Pod
Štálikom (les) Remetské (les) Suchý potok (vodný tok) Šlaukov kopec (pole) Utripysk (les) Včelín
(lúka, pasienok) Vicianka (lúka, pasienok; les)
2. z katastrálneho územia Banky štandardizuje 15 názvov:
Bakaliarka (lúka, pasienok) Cukmantel (lúka, pasienok) Červený jarok (les) Čierna studňa (les)
Dolná Kýzová (dolina) Hadová (lúka, pasienok) Hejbald (les) Horná Kýzová (dolina) Horný dvor
(sad, záhrada) Jelenia skala (skala, skaly) Studený vrch (les) Sýkorová dolina (dolina) Široký vrch
(lúka, pasienok) Šnajdiar (les) Vindišlajtňa (les)
3. z katastrálneho územia Banská Belá štandardizuje 38 názvov:
Biely kameň (les) Brnžálka (pole) Dolina (lúka, pasienok) Dubinka (les) Frankov kopec (lúka,
pasienok) Háj (les) Halča (lúka, pasienok) Hriešny kopec (les) Jedľovina (lúka, pasienok) Kastorno
(lúka, pasienok) Kysihýbeľský potok (vodný tok) Laudstoch (les) Lesovňa (chata, chaty) Linopiarg
(lúka, pasienok) Masarykov prameň (prameň) Medvedia jama (lúka, pasienok) Meltava (les) Nad
Dobákom (lúka, pasienok) Pod Kramiarom (lúka, pasienok) Pod Skalkou (les) Pod železnicou (lúka,
pasienok) Predný háj (les) Pri Kandovi (les) Principlac (pole) Pumpergál (les) Salaš (les) Sedem
žien (lúka, pasienok) Studená diera (les) Suchý vrch (lúka, pasienok) Svätojánske pole (pole)
Šípkový kút (les) Šivarná (les) Štálik (lúka, pasienok) Timperk (lúka, pasienok) Týftol (les; lúka,
pasienok) Tri zvonové studne (les) Ukladiská (les) Varta (lúka, pasienok)
4. z katastrálneho územia Banská Štiavnica štandardizuje 64 názvov:
Arborétum Kysihýbeľ (sad, záhrada) Bačov kopec (les) Bálik (lúka, pasienok) Banské múzeum
v prírode (skanzen) Banský jarok (kanál) Botanická záhrada (sad, záhrada) Brezinky (pole)
Čekančok (pole; lúka, pasienok) Čerešňová dolina (lúka, pasienok) Dolinky (lúka, pasienok) Drahé
(lúka, pasienok) Drieňová (lúka, pasienok; sídlisko) Dúbravy (pole) Feismantlova záhrada (les)
Golfusov majer (majer, osada, samota, miestna časť) Hájik (pole; lúka, pasienok) Humelajt (les)
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Jama Karol (lúka, pasienok) Jedlina (les) Kaňov vŕšok (lúka, pasienok) Komorovské jazerá (jazero,
jazerá) Končitý vŕšok (vrch) Kremenisko (pole) Krížna (les) Krížny závoz (les) Kvasovka (les)
Lintich (les) Lipová (chata, chaty) Lógre (pole; lúka, pasienok) Lúčky (les) Macalov háj (lúka,
pasienok) Majer (majer, osada, samota, miestna časť) Malatinec (majer, osada, samota, miestna časť)
Mestská lúka (les) Na Šobove (les) Nová šachta (baňa, šachta, štôlňa) Nový Štefultov (majer,
osada, samota, miestna časť) Ottergrundské jazero (jazero, jazerá) Paradajs (les) Pastierska lúka
(lúka, pasienok) Petrov vrch (les) Podsitnianska (majer, osada, samota, miestna časť) Povrazník
(pole) Pracháreň (ostatné objekty) Predné Rosniarky (lúka, pasienok) Prokopova diera (baňa,
šachta, štôlňa) Rajtárka (pole) Rakytovce (les) Rosniarky (les) Rovné (pole) Sitnianska-Štefultov
(majer, osada, samota, miestna časť) Strieborná (les) Strieborná dolina (dolina) Studený vrch (les)
Široký vrch (les; lúka, pasienok) Šobov (kameňolom) Štôlňa Hieronym (baňa, šachta, štôlňa) Tereň
(lúka, pasienok) Valavská (les) Vladárova lúka (pole) Vodárenský tajch (jazero, jazerá) Zadná
Drieňová (les) Záhumnie (pole) Žigmundov kút (les)
4.1 z katastrálneho územia Banská Štiavnica upravuje 1 názov:
Šachta Maximilián (baňa, šachta, štôlňa), ktorého predchádzajúca podoba bola Šachta Max.
5. z katastrálneho územia Banský Studenec štandardizuje 41 názvov:
Anderloch (les) Borošov vŕšok (les) Breziny (les; pole) Čavnička (les) Červený lom (les) Diely
(pole) Dolné úkoly (les) Farská (les) Feismantlova záhrada (les) Horná pažiť (les) Horné lúky (pole)
Horné úkoly (les) Joklova stráň (lúka, pasienok) Kaplanské (lúka, pasienok) Kostolná (les) Kotlisko
(lúka, pasienok) Kráľova skala (les) Kuracia (lúka, pasienok) Lendackého kút (les) Líškovo (les)
Medveďová (les; lúka, pasienok) Mišov kopec (les) Mojžitova studnička (prameň) Okrúhla (les; lúka,
pasienok) Piesky (lúka, pasienok) Pod Anderlochom (pole) Pod Široké (les) Príčina (lúka, pasienok)
Rovne (les) Séčiho prameň (prameň) Skálie (les) Stávky (les) Surovcova studňa (prameň) Šichty
(pole) Štálové diery (les) Čierťažiny (pole) Veľký vrch (les) Za hájom (les) Závoz (les; pole; lúka,
pasienok) Zvotle (lúka, pasienok) Žliabky (les)
6. z katastrálneho územia Beluj štandardizuje 69 názvov:
Bániš (les; lúka, pasienok) Bardinová (les) Bátovská hora (lúka, pasienok) Bázlové lúky (les)
Brezinka (les) Breziny (pole) Čiačova (les) Dedinský potok (vodný tok) Dlhý prieloh (les) Dobrá
voda (lúka, pasienok) Dolina (les) Dolná Kiazaná (les) Dubov (les) Facanové (les) Farská (lúka,
pasienok) Guľov vŕšok (pole) Háj (les) Hancov laz (pole) Horná Kiazaná (les) Horné lazy (pole)
Chotár (pole) Chyžište (pole; sad, záhrada) Ihličina (lúka, pasienok) Jánov jarok (lúka, pasienok)
Kazárka (majer, osada, samota, miestna časť) Kelemenka (les) Kiazaná (les) Kiepa (pole) Korbeľov
laz (les) Kostolná (les; lúka, pasienok) Kozie chrbty (pole) Kráľov vrch (lúka, pasienok) Kutina (lúka,
pasienok; pole) Matušková (les) Mäsiarňa (les) Medzi skalkami (les) Na brehoch (lúka, pasienok)
Nad Chyžišťom (lúka, pasienok) Nad lazmi (lúka, pasienok) Nemcova dolina (pole)
Niže salaša (pole) Novinská (les) Pastierske lúky (pole) Paučov kút (les; lúka, pasienok) Pod
Bátovskou horou (pole) Pod bukovinou (lúka, pasienok) Pod Dubovom (lúka, pasienok) Pod
kamenným vrchom (les) Pod Šmingom (pole) Pri kríži (lúka, pasienok) Priečny potok (vodný tok)
Priesek (les) Rakytina (pole) Rechtorská (les) Richtárska (pole) Roveň (pole) Sedlo (lúka, pasienok)
Široká lúka (pole) Šming (pole) Tatársky potok (les) Tri chotáre (les) Uhliská (les) Úkladisko (pole)
Za Dubovom (les; pole) Za Hájom (lúka, pasienok) Za Holíkom (les; lúka, pasienok) Za humnami
(pole) Za Kozími chrbtami (les) Za Sedlom (lúka, pasienok)
7. z katastrálneho územia Dekýš štandardizuje 41 názvov:
Bán (les) Cúdeničky (lúka, pasienok) Čertova záhrada (les) Červená hlina (lúka, pasienok)
Červenačka (les) Dedinská varta (lúka, pasienok) Dedinský jarok (les) Diely (pole) Grafová (lúka,
pasienok) Gubová (les) Hradská (pole) Hrb (vrch) Hrby (lúka, pasienok) Húštiny (les) Jalšová (lúka,
pasienok) Janov vrch (pole) Kalná (les) Kamenica (horáreň) Kopaničky (les; lúka, pasienok)
Kopánky (les; lúka, pasienok) Lazy (lúka, pasienok) Lopatina (pole) Nad Vandeliškou (les) Pirte (les)
Pivovarčov laz (les) Pod lazom (les) Pri buku (les) Rígeľ (les) Rigiarov (les) Rigiarov pri buku (les)
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Rovienky (pole) Rovne (lúka, pasienok) Segínsky potok (vodný tok) Štampochy (lúka, pasienok)
Varta (les) Vlčí kruh (lúka, pasienok) Vŕšky (les) Za Hájom (lúka, pasienok) Zanovina (les)
Žľabová (lúka, pasienok) Žliabok (les)
8. z katastrálneho územia Ilija štandardizuje 20 názvov:
Almášska (les) Dolné mravenisko (les) Filagória (ostatné objekty) Granty (les)
Horné mravenisko (les) Kapustniská (les) Medvedia (les; lúka, pasienok) Na Sitne (lúka, pasienok)
Pakhauš (pole) Pallayov majer (les) Pamätný háj (lúka, pasienok) Prostredná (les) Pustatina (les)
Salašiská (les) Sitience (les) Sitno (les; lúka, pasienok) Štepnica (lúka, pasienok) Teplá stráň (les)
Trnákov vrch (lúka, pasienok) Veľká lúka (lúka, pasienok)
9. z katastrálneho územia Klastava štandardizuje 19 názvov:
Brdo (les) Cerová (lúka, pasienok) Cerovský potok (vodný tok) Diely (pole) Dolné Diely (les)
Dominová (les) Háj (les) Chata Marta (chata, chaty) Chotár (les) Kalný vrch (lúka, pasienok)
Klastavský majer (les) Konopiská (lúka, pasienok) Majer (les) Mikovský potok (vodný tok) Perie
(les; pole) Sokol (les) Suchý potok (vodný tok) Turečka (les) Žliabkový potok (vodný tok)
10. z katastrálneho územia Kozelník štandardizuje 13 názvov:
Breziny (les) Granty (les) Kmotra (les) Kopanica (les) Lúčky (les) Nad Trojkou (les) Päťka (les)
Rejchard (les) Stupy (les) Šedibokov laz (sad, záhrada) Trojka (les) Vystavená (les) Žliabky (lúka)
11. z katastrálneho územia Močiar štandardizuje 39 názvov:
Balov grúň (les) Behanovo (les) Brevecie (lúka, pasienok) Bystré (les; lúka, pasienok) Čečetkov les
(les) Černiovská (sad, záhrada) Čierny kút (les) Dub (les) Duchoňová (les) Graniar (les) Henclová
(lúka, pasienok) Holý vrch (lúka, pasienok; sad, záhrada) Hrivnáková (les) Chotár (les) Jaseňový
vrch (les) Kamenné (pole) Kamp (les) Kúty (lúka, pasienok) Laz (lúka, pasienok) Markuška (pole)
Mlyn (lúka, pasienok) Močiarska dolina (dolina) Orech (les) Piesky (les) Plieška (les) Pod studňou
(les) Podstudňa (les) Popelné (les) Prostredný vŕšok (les) Rejchard (les) Rubáčka (les)
Suchá (sad, záhrada) Ungeltovo (les) Vysoký most (lúka, pasienok) Za Lazmi (les) Záhumnie (pole)
Závoz (lúka, pasienok) Živice (les) Živický jarok (vodný tok)
12. z katastrálneho územia Počúvadlo štandardizuje 47 názvov:
Beňadov (lúka, pasienok) Borovice (les) Brezie (pole) Bukovec (les) Bukovinka (lúka, pasienok)
Diely (pole) Dlžiny (pole) Dolná Filiarová (les) Dolný laz (les) Drieňovište (les) Dva kríže (pole)
Filiarová (lúka, pasienok) Holík (les) Horná Filiarová (les) Horný (les) Horný laz (les) Hôľova lúka
(pole) Chata Marková (chata, chaty) Chata Veselá (chata, chaty) Chrapová (lúka, pasienok) Jazviny
(les) Kolárova zem (lúka, pasienok) Kolovratno (pole) Kopánky (pole) Koreňová (pole) Kotlina (lúka,
pasienok) Lazy (lúka, pasienok) Lipovec (pole) Lipová (les) Mníša (les) Močidlá (lúka, pasienok)
Nad Kaňovcami (lúka, pasienok) Panské lazy (les) Pastierska lúka (les) Pliešky (les)
Pred Klastavským potokom (les) Rovne (les) Segínsky potok (vodný tok) Sklenárka (lúka,
pasienok) Termanov (lúka, pasienok) Utripysk (les) Valavská (les) Vicianka (pole)
Vlčia studňa (les) Vystavené (les) Za Holíkom (pole) Záhumnie (lúka, pasienok)
13. z katastrálneho územia Prenčov štandardizuje 67 názvov:
Balážova jama (les) Banište (lúka, pasienok) Biely kameň (les) Bohovie vrch (les) Breziny (les)
Bukovinského jazierka (les) Buzalka (les) Cigánka (les) Cigánsky rad (les; lúka, pasienok) Červené
(les) Ďarfel (les) Dolina (lúka, pasienok; pole) Dolné Čierne blato (lúka, pasienok) Fantovská (lúka,
pasienok) Háj (les) Hlava (les) Horné Čierne blato (les) Chata Anča (chata) Ihličina (vodný tok)
Jančov vrch (les) Janíkove zeme (les; lúka, pasienok) Jelšava (les) Jelšovský potok (vodný tok)
Kamenný vrch (les) Kaplna (les) Kiepa (lúka, pasienok) Kincelov vrch (les; lúka, pasienok)
Kopanice (les) Kopaničky (lúka, pasienok; vodný tok) Krajčov vŕšok (lúka, pasienok) Kresačka (lúka,
pasienok) Lehotská (lúka, pasienok) Mastička (les) Medzi vŕškami (pole) Močiare (lúka, pasienok)
Na chodníku (les) Na Štrát (lúka, pasienok; pole) Noviny (les; lúka, pasienok) Okrúhla (les) Penov
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vrch (les) Pokhaus (les) Polia (les) Pred dierou (les) Pred hájom (lúka, pasienok) Pri kameni (lúka,
pasienok) Pri kríži (lúka, pasienok) Pri topoli (pole; sad, záhrada) Prieberove studničky (lúka,
pasienok) Richtárska (les) Spodný Vtáčnik (les) Stankov vrch (les; pole) Stráň (les) Stratený
kopček (les) Široké prielohy (lúka, pasienok) Štefanička (les) Štefanov vrch (lúka, pasienok) Tabla
(lúka, pasienok) U Sľúvča (pole) Uhrínová (lúka, pasienok) Vankova lúka (pole) Veľké lúky (lúka,
pasienok) Viničky (les) Vrchný Vtáčnik (les) Vrchstráň (les) Za Janíkovými zemami (les)
Za kostolom (pole) Za zemami (lúka, pasienok)
14. z katastrálneho územia Svätý Anton štandardizuje 58 názvov:
Ambrél (les) Balážova jama (les) Bažanica (les; pole) Biely kameň (les; pole) Bralce (pole) Dlhá
dolinka (les) Dolina (pole; lúka, pasienok) Dolina pri kríži (les) Dolinky (lúka, pasienok) Ďurovská
(les) Fáberove pásy (les) Gergeľská (vrch) Gergeľská dolina (dolina) Hyperk (les; lúka, pasienok)
Jamina (sad, záhrada) Káčerky (les) Kamenište (pole) Kiahnina (lúka, pasienok) Kňazova lúka (lúka,
pasienok) Kolpach (les) Kopaná cesta (pole) Krivina (pole) Lažteky (les) Majerište (les) Malá
Ondrejská (les) Malé Talvíze (lúka, pasienok) Matejská (lúka, pasienok) Mlyn (pole) Mokré lúčky
(pole) Na Trnáku (pole) Nad salašom (les) Národný vŕšok (les) Pastierska (les) Plesá (les) Pokhaus
(les) Pri píle (pole) Pri Starej hute (lúka, pasienok) Račnov (lúka, pasienok) Rovne (les; pole; sad,
záhrada) Salašisko (lúka, pasienok) Sem i tam (les) Setejky (les) Sláviková (lúka, pasienok) Stará
huta (lúka, pasienok) Staré jarky (lúka, pasienok) Strieborná (lúka, pasienok) Šimunka (les)
Štampoch (les) Štefkovka (lúka, pasienok) Štielne (les) Šustrovka (les; lúka, pasienok) Tri chotáre
(les) Tučekova lúka (lúka, pasienok) Veľká Ondrejská (les) Veľké Talvíze (pole) Zadné lúky (lúka,
pasienok) Záhumnie (majer, miestna časť, osada, samota) Zvonové studne (les)
15. z katastrálneho územia Štiavnické Bane štandardizuje 24 názvov:
Bukový háj (les; lúka, pasienok; pole) Galizon (les) Gumanina (les) Hájik (pole)
Horná Roveň (majer, osada, samota, miestna časť) Kameň (les) Kiar (lúka, pasienok) Košiardolina
(les; lúka, pasienok) Kováčova dolina (les) Kremnička (les) Krížna (les) Ostrý vrch (les) Peciny
(lúka, pasienok; pole; vrch) Piargska kalvária (ostatné objekty) Pleso (sedlo) Roveň (les; lúka,
pasienok) Rovenská kalvária (ostatné objekty) Smrečiny (les) Šípová (lúka, pasienok) Tanád (les)
Varta (les) Veľké zeme (les) Veterník (les; lúka, pasienok) Vtáčnik (les)
16. z katastrálneho územia Teplá štandardizuje 30 názvov:
Berantová (les) Breziny (les) Dolina (les) Dolné kopanice (lúka, pasienok) Hagnov (les) Hiancov
(pole) Horné kopanice (lúka, pasienok) Hrb (les) Hýbeľ (sad, záhrada) Jaseňový vrch (les) Kacková
(les) Kollárove doliny (les) Kotliská (les) Kráľov stôl (lúka, pasienok) Marienka (les) Mástrovská
(sad, záhrada) Novina (les) Rebrinie (les) Rudlov (les) Skalka (les) Snoža (les) Solisko (lúka
pasienok; sad, záhrada) Stráne (lúka, pasienok) Tepliansky Zlatník (lúka, pasienok) Všivavý potok
(vodný tok) Za Hrbom (les; lúka, pasienok) Záhumnie (sad, záhrada) Zákamenčie (lúka, pasienok)
Závoz (lúka, pasienok) Zlatník (lúka, pasienok)
17. z katastrálneho územia Vysoká štandardizuje 39 názvov:
Ciglanove lazy (les) Dolná Jaseňová (les) Drieň (les) Dúbrava (les) Farská hora (les) Horná
Jaseňová (les) Jaseňová (vodný tok) Kalná (lúka pasienok; pole) Kňazove lúky (lúka, pasienok)
Košariská (lúka, pasienok) Lachtriská (priesmyk, sedlo) Lauková (les) Lipiny (les) Macová (les) Malá
Jaseňová (les) Mlynček (les) Mlynské lazy (les) Oskoruša (les; lúka, pasienok) Pažite (les) Pod
Hlinkou (les) Pod Záhumním (les) Podzeme (pole) Pri studničke (lúka, pasienok) Priesadiská (les)
Richnava (les) Rotáryho dolná (les) Rotáryho horná (les) Rúbane (les) Sršlenica (les) Šariansky
vrch (les) Šementlov (les) Štampoch (vodný tok) Teplá voda (les) Trávno (les) Varta (lúka, pasienok)
Záhumnie (lúka, pasienok) Zákľuka (lúka, pasienok) Zálipie (pole) Zlatno (les)
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18. z katastrálneho územia Žakýl štandardizuje 30 názvov:
Brezový potok (vodný tok) Brezový vrch (les) Brôdok (lúka, pasienok) Dolina (les)
Dolné lúky (lúka, pasienok) Druhá jama (les) Horné lúky (lúka, pasienok) Hrb (lúka, pasienok)
Chotárna (les) Kunštár (les) Majer (lúka, pasienok) Majerské (lúka, pasienok) Na bory (lúka,
pasienok)
Na
tále
(lúka,
pasienok)
Pastierska
(les)
Pod
hruškou
(les)
Pod obrázkom (les) Pod studňou (les) Podskalka (les) Prvá jama (les) Rebrinie (lúka, pasienok)
Strmá úboč (les) Suchý vrch (les) Šípková (les) Štuk (les; pole) Štvrtá jama (les) Týftol (lúka,
pasienok) Tonhauzerka (les) Tretia jama (les) Vtáčnik (lúka, pasienok)
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, odborných
publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov
verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných publikácií vydávaných
v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie šírených v cudzom
jazyku.
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia
Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje 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.
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný
opravný prostriedok.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 2017.

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2
písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov vydáva toto
rozhodnutie číslo: P-10470/ 2016 zo dňa 11. 11. 2016
podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK
3281/2016-242/11651 z 22. septembra 2016, so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 5289/2016-2.1 z 24 . októbra 2016 a na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
štandardizuje
ďalších 97 názvov území európskeho významu (ÚEV) z územia Slovenskej republiky a to:
Kód ÚEV
SKUEV0801
SKUEV0802
SKUEV0803
SKUEV0804

Štandardizovaný názov

Okres

Katastrálne územie

Kurinov vrch
Závlačná
Hrehorkové
Javorec

Adamovské Kochanovce
Lednica
Mikušovce pri Pruskom
Chvojnica; Sobotište

SKUEV0805

Hájnica

SKUEV0806
SKUEV0808
SKUEV0809
SKUEV0813
SKUEV0814

Babiná
Šíravina
Šmatlová
Trokanovo
Hubovo

Trenčín
Púchov
Ilava
Myjava; Senica
Nové Mesto nad
Váhom; Trenčín
Ilava
Trenčín
Púchov
Ilava
Rimavská Sobota

SKUEV0816

Horný tok Ipľa

SKUEV0817

Rimava a Slaná

SKUEV0819

Vážsky Dunaj

SKUEV0820

Dolný tok Hrona

SKUEV0826
SKUEV0828
SKUEV0835

Lomnianska hoľa
Vahanov
Stredný tok Bystrice

SKUEV0836

Zákopčianske lúky

SKUEV0837
SKUEV0839
SKUEV0841

Tarabovské lúky
Kolárovické lúky
Dolný tok Tople

SKUEV0843

Dolný tok Ondavy

SKUEV0844

Dolný tok Laborca

SKUEV0846
SKUEV0850
SKUEV0851

Tisa
Trnavské sysľovisko
Starý háj

SKUEV0852

Váh pri Hlohovci

SKUEV0853

Chtelnické sysľovisko

Haluzice, Trenčianske Bohuslavice; Štvrtok

Bohunice, Pruské
Peťovka
Lednica
Červený Kameň
Hubovo, Dimitrij, Neporadza
Holiša, Kalonda, Mikušovce, Panické
Lučenec
Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč, Veľká
nad Ipľom, Mikušovce, Boľkovce
Dubovec, Lenartovce, Martinová, Orávka,
Rimavská Sobota
Rimavská Seč, Šimonovce, Vlkyňa
Dedina Mládeže, Kameničná, Kolárovo,
Komárno; Nové
Vážsky klin, Komárno, Nesvady, Vrbová
Zámky
nad Váhom; Komoča
Bíňa, Kamenica nad Hronom, Kamenín,
Nové Zámky,
Kamenný Most, Malá nad Hronom,
Levice
Pavlová, Nána, Bíňa; Čata
Námestovo
Lomná, Oravská Lesná
Námestovo
Klin, Námestovo, Rabča
Čadca
Stará Bystrica
Čadca, Kysucké
Čadca, Zákopčie; Nesluša, Ochodnica
Nové Mesto
Čadca
Skalité
Bytča
Kolárovice, Petrovice
Trebišov
Božčice, Parchovany
Michalovce,
Kucany; Brehov, Cejkov, Hraň, Sirník,
Trebišov
Zemplín, Pavlovo
Drahňov, Ižkovce, Oborín, Veľké Raškovce,
Michalovce
Vojany
Trebišov
Malé Trakany, Veľké Trakany
Trnava
Trnava
Hlohovec
Hlohovec
Hlohovec,
Hlohovec, Jalšové, Koplotovce, Madunice;
Piešťany
Drahovce, Sokolovce
Piešťany
Chtelnica
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Kód ÚEV
SKUEV0854
SKUEV0855
SKUEV0856
SKUEV0857
SKUEV0859
SKUEV0860
SKUEV0861
SKUEV0863
SKUEV0864
SKUEV0868
SKUEV0869

Štandardizovaný názov
Kuchynské sysľovisko
Dedkovo
Dolná Zálomská
Mičinské travertíny
Ľubietovské dúbravy
Iliašská dolina
Riečanské lúky
Nad Kostolnicou
Holý vŕšok
Včelár
Bábsky les

Okres
Malacky
Banská Bystrica
Zvolen
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Zlaté Moravce
Nitra

SKUEV0870

Horšianska dolina

Levice

SKUEV0871

Biely kameň

Prievidza

SKUEV0873

Pohronský Inovec

Zlaté Moravce

SKUEV0877
SKUEV0879
SKUEV0880

Malý Bahorec
Lupka
Prašická dubina

SKUEV0881

Dubnička

SKUEV0882

Patianska cerina

Nitra
Nitra
Topoľčany
Bánovce nad
Bebravou
Levice; Nitra

SKUEV0883

Nitrické vrchy

Partizánske,
Prievidza

SKUEV0885

Meandre Rajčanky

Žilina

SKUEV0886

Rykynčické lesostepi

Krupina

SKUEV0888
SKUEV0889
SKUEV0892

Jabloňovské stráne
Medovarské dubiny
Dolný Chlm

Levice
Krupina
Žiar nad Hronom

SKUEV0893

Kunešovské lúky

Žiar nad Hronom

SKUEV0895

Stredný tok Laborca

Humenné,
Medzilaborce,
Michalovce

SKUEV0899
SKUEV0900

SKUEV0906
SKUEV0907
SKUEV0908
SKUEV0912
SKUEV0913
SKUEV0914
SKUEV0918

Borské piesky
Uchánok
Kyseľová a Mníchova
úboč
Kalaštovský bor
Peterklin
Kaltenbruk
Šiguty
Fačkovské lúky
Turčocká jelšina
Volovské bučiny

SKUEV0919

Kloptaň

SKUEV0920
SKUEV0922
SKUEV0924
SKUEV0925

Sokolia skala
Bubeník
Zbojnícka dolina
Aboď

SKUEV0903

Katastrálne územie
Kuchyňa
Harmanec, Riečka, Uľanka
Očová
Čerín, Dolná Mičiná
Ľubietová
Radvaň, Horná Mičiná, Vlkanová
Riečka
Ľubietová, Strelníky
Radvaň, Tajov
Hostie, Obyce
Veľký Báb
Dolné Žemberovce, Horša, Kmeťovce, Malé
Krškany, Veľké Krškany,
Nová Lehota, Cigeľ, Handlová
Čaradice, Čierne Kľačany, Machulince,
Obyce, Tekovské Nemce, Volkovce, Prílepy,
Kňažice, Opatovce
Sokolníky
Dražovce, Zobor
Nemečky, Prašice
Dubnička, Horné Naštice, Uhrovec, Žitná

Senica
Senica

Dolný Ďur, Iňa, Lula, Tehla; Čifáre
Malé Kršteňany, Skačany, Veľké Kršteňany;
Bystričany, Chalmová, Dolné Vestenice,
Dvorníky nad Nitricou, Vieska, Zemianske
Kostoľany
Fačkov
Medovarce, Dolné Rykynčice, Horné
Rykynčice
Dolné Jabloňovce
Medovarce, Selce
Ihráč
Kremnica, Kremnické Bane, Kunešov,
Lúčky
Brekov, Hankovce, Hrabovec nad
Laborcom, Humenné, Jabloň, Jasenov,
Kochanovce nad Laborcom, Koškovce,
Ľubiša, Udavské, Veľopolie, Zbudské Dlhé;
Brestov nad Laborcom, Čabiny, Radvaň
nad Laborcom, Sukov; Strážske,
Borský Mikuláš
Sobotište

Senica

Hradište pod Vrátnom

Senica
Malacky
Malacky
Žilina
Žilina
Revúca
Rožňava
Gelnica; Košice okolie,
Rožňava
Rožňava
Gelnica
Gelnica

Borský Peter, Šajdíkove Humence
Rohožník, Sološnica
Obora
Fačkov
Fačkov
Nandraž, Rákoš
Rožňava
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Prakovce, Smolnícka Huta; Vyšný Medzev
Silická Jablonica
Silica
Smolnícka Huta
Kojšov

Kód ÚEV
SKUEV0926
SKUEV0927

Štandardizovaný názov Okres
Prostredná dolina
Gelnica
Hrádok
Levoča

SKUEV0928

Stredný tok Hornádu

SKUEV0931

Kolačkovský potok

SKUEV0936

Horný tok Tople

SKUEV0939

Horný tok Ondavy

SKUEV0945

Trstinné lúky

SKUEV0947

Stredný tok Hrona

SKUEV0948
SKUEV0950

Bolerázske sysľovisko
Jordanec

SKUEV0951

Stredný tok Popradu

SKUEV0952
SKUEV0953

Tvarožecké lúky
Korunkovské lúky

SKUEV0955

Klenovecké lúky

SKUEV0956

Ľuborečské dubiny

SKUEV0957

Uderinky

SKUEV0958

Stredný tok Ipľa

SKUEV0959

Galamia

SKUEV0960

Niva Turca

SKUEV0961
SKUEV0962

Dubnická vrbina
Koplotovská sihoť

SKUEV0963

Osadská

SKUEV0964
SKUEV0965
SKUEV0966

Lesnianska hoľa
Viniansky hradný vrch
Vinianska stráň
Modransko-tŕňanské
pustáky
Pod Misárňami

SKUEV0967
SKUEV0968

Katastrálne územie
Kluknava
Levoča
Kluknava, Margecany, Richnava; Chrasť
nad Hornádom, Jamník, Kolinovce,
Gelnica; Spišská Krompachy, Markušovce, Matejovce nad
Nová Ves,
Hornádom, Odorín, Olcnava, Smižany,
Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy,
Teplička, Vítkovce
Stará Ľubovňa
Kolačkov, Nová Ľubovňa
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Brezov,
Dubinné, Gerlachov, Harhaj, Hrabovec,
Komárov, Kružlov, Kučín, Kurima, Lascov,
Bardejov; Svidník
Marhaň, Mokroluh, Nemcovce, Poliakovce,
Porúbka, Rokytov, Tarnov, Vyšný Kručov;
Giraltovce, Kalnište, Lužany pri Topli,
Breznica, Duplín, Lomné, Miňovce, Nižná
Stropkov; Svidník Olšava, Stropkov, Tisinec; Mestisko, Nižný
Orlík, Stročín, Svidník,
Kežmarok
Spišská Belá
Brehy, Hronský Beňadik Nová Baňa,
Orovnica, Revištské Podzámčie, Rudno
nad Hronom, Tekovská Breznica, Voznica,
Žarnovica; Žiar
Žarnovica; Bukovina, Bzenica, Dolná
nad Hronom
Trnávka, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom,
Horné Opatovce Lehôtka pod Brehmi,
Lovča, Žiar nad Hronom;
Trnava
Bohdanovce nad Trnavou, Klčovany
Kežmarok
Spišská Stará Ves, Lechnica
Kežmarok, Krížová Ves, Spišská Belá,
Strážky; Čirč, Hajtovka, Hniezdne, Hromoš,
Kežmarok; Stará Chmeľnica, Ľubotín, Malý Lipník, Nižné
Ľubovňa,
Ružbachy, Orlov, Plaveč, Plavnica,
Podolínec, Stará Ľubovňa, Starina, Malý
Sulín, Údol;
Bardejov
Nižný Tvarožec, Vyšný Tvarožec, Gaboltov
Stropkov
Korunková
Brezno; Poltár;
Čierny Balog, Utekáč; Klenovec, Rimavská
Rimavská Sobota Píla
Lučenec, Veľký
Lehôtka, Ľuboreč, Mašková; Závada
Krtíš
Lučenec; Poltár
Točnica, Uderiná; Cinobaňa,
Trenč; Bušince, Čeláre, Dolinka, Kiarov,
Lučenec; Veľký
Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Malá
Krtíš,
Čalomija, Muľa, Slovenské Ďarmoty, Veľká
Čalomija, Vrbovka, Záhorce
Veľký Krtíš
Balog nad Ipľom
Turčianske
Dolná Štubňa, Dubové, Dvorec nad
Teplice
Turcom, Kaľamenová, Veľký Čepčín
Ilava
Borčice, Dubnica nad Váhom
Hlohovec
Hlohovec, Koplotovce
Námestovo,
Bobrov; Trstená
Tvrdošín
Námestovo
Oravská Lesná
Michalovce
Vinné
Michalovce
Vinné
Pezinok

Modra, Pezinok, Veľké Tŕnie, Malé Tŕnie

Sabinov

Olejníkov
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Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel,
odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej
komunikácie šírených v cudzom jazyku.
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia
Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje 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.
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu podľa § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný
opravný prostriedok.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 25. novembra 2016.

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2
písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení
neskorších predpisov vydáva toto
rozhodnutie číslo: P-10469/ 2016 zo dňa 11. 11. 2016
podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky č. MK 3281/2016-242/12772 z 18. 10. 2016 a na základe súhlasného stanoviska
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
štandardizuje
390 názvov geografických objektov z okresu Hlohovec, ktoré rozšíria obsah základnej bázy
údajov pre geografický informačný systém:
1. z katastrálneho územia Bojničky štandardizuje 25 názvov:
Bogáre (pole), Dubová (pole), Hofierske húštiky (pole), Homole (vinica), Hrabina (les), Kliny (pole),
Kotrgále
(lúka,
pasienok),
Kováčov
háj
(pole),
Kozí
vrch
(pole),
Kúty (vinica), Lešany (lúka, pasienok), Lieština (pole), Lúky (sad, záhrada), Majere (pole), Majtine
(lúka, pasienok), Nad Bogármi (pole), Nadlúčie (pole), Nové hory (vinica), Novosadky (vinica),
Panské
pole
(pole),
Pohava
(pole),
Pri
Starom
háji
(pole),
Sekliny (les), Staré (lúka, pasienok), Záhumenice (sad, záhrada)
1.1 z katastrálneho územia Bojničky upravuje 1 názov:
Pri Veľkom háji (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pri veľkom háji
2. z katastrálneho územia Červeník štandardizuje 11 názvov:
Čierne blato (pole), Dolné konopnice (pole), Horné kapustnice (pole), Malý Vážok (pole), Medzi
Váhmi (pole), Prúdy (pole), Starohájsky urbár (pole), Urbárska sihoť (pole), Urbárske trávniky
(pole), Za kostolom (lúka, pasienok), Za železnicou (pole)
2. 1 z katastrálneho územia Červeník upravuje 1 názov:
Struhy (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Struky
3. z katastrálneho územia Dolné Otrokovce štandardizuje 11 názvov:
Berinová (pole), Bučovské (lúka, pasienok), Budín (lúka, pasienok), Dolné lúky (pole), Kakše (pole),
Pri kríži (pole), Siládová (pole), Starý háj (lúka, pasienok), Veľký močiar (pole), Vinohrady (pole),
Závadka (pole)
4. z katastrálneho územia Dolné Trhovište štandardizuje 20 názvov:
Cerovina (pole), Dingov (les), Dolné háje (les), Farská (les), Homár (pole), Hrabina (pole),
Novosadky (pole), Pod Hrabinou (pole), Podlakša (pole), Pri turni (pole), Roviny (orná pôda),
Rúbanice (pole), Teleky (pole), Vereš (pole), Vinohrádky (pole), Vlčia dolina (pole), Za kostolom
(pole; sad, záhrada), Za Pontešom (pole), Záhumenice (pole), Zlatárky (pole)
5. z katastrálneho územia Dolné Zelenice štandardizuje 5 názvov:
Gazdovský pasienok (lúka, pasienok), Panské (pole), Roličky (pole), Za cestou (pole), Za humnami
(pole)
6. z katastrálneho územia Dvorníky štandardizuje 37 názvov:
Brody (pole), Dlhé hony (pole), Dobrecké (pole), Dolné Pogranie (pole), Dolný Egerdov (pole),
Dolný hájik (pole), Dunajské (pole), Erdely (pole), Fúzekovo (vinica), Horné lúky (pole),
Horné Pogranie (pole), Hradište (pole), Kuzmova hora (pole), Kyslá hora (pole), Mačadyho (pole),
Malé Posádky (pole), Maruše (pole), Mláky (pole), Pod Brodmi (pole), Pod Marušami (pole),
Pod Ráblom (pole), Pod Veľkým hájom (vinica),Pri Posádke (les; pole), Pri Veľkom háji (pole),
Rábel (les), Rigov vrch (vinica), Rúbanice (pole), Rybníky (pole), Sekliny (les; lúka, pasienok),
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Šipoš (les), Špitále (vinica), Teplé (lúka, pasienok), Vargova dolina (vinica), Veľké Posádky (vinica),
Veľký háj (vinica), Za stodolami (pole), Zadky (pole)
6. 1 z katastrálneho územia Dvorníky upravuje 2 názvy:
Dlhé hony (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Vrbiny a Dolné brehy (pole), ktorého
predchádzajúca podoba bola Bereky
7. z katastrálneho územia Hlohovec štandardizuje 53 názvov:
Blanárov les (pole), Čerešňový sad (sad, záhrada), Diely za humnami (pole),
Dlhé Ivarnoky (pole), Dlhé Šumperky (pole), Dolná Sihoť (lúka, pasienok), Gábor (les), Gáborské
hory
(pole),
Hanšutka
(lúka,
pasienok),
Ivarnoky
(pole),
Jaská
hora
(pole),
Klče (lúka, pasienok), Kozia noha (vinica), Kozie nohy (lúka, pasienok), Krátke Ivarnoky (lúka,
pasienok), Krátke Šumperky (pole), Krivý dub (pole), Kršiaky (pole), Kút (les; lúka, pasienok), Lipiny
(pole; vrch), Malá Vápenica (pole), Maruše (lúka, pasienok; pole), Mlynárska hora (sad, záhrada),
Nad Pajermi (sad, záhrada), Nad Sorošom (les; lúka, pasienok), Nová hora (les; sad, záhrada),
Novosady (pole), Orné zeme (pole), Panská niva (pole), Panské diely (pole), Pod brehom (lúka,
pasienok), Pod Studničnou horou (lúka, pasienok), Pod Šomoďou (sad, záhrada), Poniklecová lúka
(lúka, pasienok), Pri kríži (pole), Prúdy (pole), Soroš (les), Spodné kamenné hory (pole), Stanovište
(les), Stará hora (sad, záhrada), Studničná hora (pole), Šajby (les; lúka, pasienok),
Šomodská sihoť (les), Špígle (vinica), Šumperky (les; lúka, pasienok), Šumperský jarok (lúka,
pasienok), Tarane (pole), Tašle (les; vinica), Teplé izby (les; pole) Tomášov vrch (lúka, pasienok;
trávnatý a krovinatý porast), Uhrova dolina (sad, záhrada), Veľká Vápenica (les), Vlčie hory (lúka,
pasienok)
7.1 z katastrálneho územia Hlohovec upravuje 3 názvy:
Diely pod Pajermi (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Diely pod Pajírmi,
Stará hora (pole, vinica), ktorého predchádzajúca podoba bola Staré hory a Vlčie hory (pole), ktorého
predchádzajúca podoba bola Vlčie pole
8. z katastrálneho územia Horné Otrokovce štandardizuje 19 názvov:
Breh (les), Červená hlina (les), Do koryta (les), Holý vrch (les), Chorvátky (les), Kapustnice
Malá
agátina
(les),
Na
studienkach
(les),
Nad
kaštieľom
Od Tekoldianskeho potoka (les; pole), Pláne (pole), Pri smutnej vŕbe
Pri spadnutom eropláne (les), Stará hora (les), Staré ihrisko (les), Strelnica
Veľká agátina (les), Za Bistákom (les), Záhumenice (les; pole)

(pole),
(les),
(pole),
(les),

9. z katastrálneho územia Horné Trhovište štandardizuje 12 názvov:
Bažantnica (pole), Čerešňová dolina (lúka, pasienok), Farárske (pole), Malý Kavaš (pole), Pod
Segildom (pole), Pri chate (les), Sekanice (les), Šinkaháj (pole), Tancplac (les), Veľký Kavaš (pole),
Vereš (pole), Vysočina (les)
10. z katastrálneho územia Horné Zelenice štandardizuje 7 názvov:
Bereg (pole), Jelšina (pole), Važina (les), Veľká lúka (pole), Vrbiny (les), Vŕšky (pole), Zadné (pole)
11. z katastrálneho územia Jalšové štandardizuje 37 názvov:
Breh (les), Bukovina (pole), Bušíkove role (les), Čertove pece (les), Dlhé diely (pole), Dolinky (les),
Doliny (lúka, pasienok), Grešatová (les), Chotárna cesta (cesta), Jahňady (pole), Jalšovské (les),
Jalšovské chaty (chata, chaty), Janovo (les)Kantorová (les), Klčoviny (pole), Kopaničky (les),
Krahuľová (les), Krivá dolina (les), Malá Kantorová (les), Malý Dubník (les), Medzi chrasťou (les),
Medzi Váhom (pole), Na Gábore (les), Orešianska dolina (dolina), Ovadovo (les), Pod brehmi
(pole), Palachnové (vrch), Pri obesenom (les), Pri smetisku (les), Pri šporáku (les), Pri tŕstí (pole),
Prte (les), Stará škôlka (les), Šarapák (les), Veľká Kantorová (les), Veľký Dubník (les), Zachrastené
diely (pole)
11.1 z katastrálneho územia Jalšové upravuje 1 názov:
Palachnové (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Polachnové
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12. z katastrálneho územia Kľačany štandardizuje 9 názvov:
Cigánsky háj (pole), Čakaj (pole), Horné kraje (pole), Horný háj (pole), Podhájske (pole), Široké
(lúka, pasienok), Štvrte (lúka, pasienok), Tekeneš (pole), Záhumenice (pole)
13. z katastrálneho územia Koplotovce štandardizuje 20 názvov:
Banky (les), Dubník (les), Hadia skala (les), Hlboké (les), Hliník (sad, záhrada), Chríby (sad,
záhrada), Jánošíkova skala (les), Koplotovské boriny (les), Korytništia (les), Lipník (sad, záhrada;
lúka, pasienok), Madaloš (les), Nad Dlhým (sad, záhrada), Pod Lerpánom (pole), Pod Pavlovským
(sad, záhrada; les), Potočková gedra (lúka, pasienok), Sirotné (les), Staré vinohrady (les), Uhlárová
(les), V dolinách (pole), Za Longošom (les; sad, záhrada)
13.1 z katastrálneho územia Koplotovce upravuje 1 názov:
Kočkovské (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Krčovské
14. z katastrálneho územia Leopoldov štandardizuje 2 názvy:
Diely (pole), Za železnicou (pole)
15. z katastrálneho územia Madunice štandardizuje 7 názvov:
Druhý urbár (pole), Kolostina (pole), Kút (les), Panské pole (pole), Prúdy (lúka, pasienok), Sihote
pri Váhu (pole; les), Struhy (les)
16. z katastrálneho územia Merašice štandardizuje 12 názvov:
Bočiny (pole), Forgáčka (pole), Medzi cestami (pole), Na veľkej doline (pole),
Panské pláne (pole), Panský kút (pole), Pasienky (pole), Pri otrokovskej ceste (pole), Vinohrady
(pole), Za Vítkom (pole), Zadky (pole), Záhradništia (pole)
17. z katastrálneho územia Pastuchov štandardizuje 23 názvov:
Bočiny (pole), Cudzí hon (pole), Čisté doliny (pole), Čokaje (les), Fáneš (les; pole), Homole (les),
Kapustnice (pole), Konopnice (pole), Koziarky (les), Krátke lúky (pole), Líščie hory (pole), Lovište
(pole), Orciniho hon (pole), Panská tabla (pole), Pod Líščím (pole), Pri kríži (pole), Pri mlynci (pole),
Repništia (pole), Sedliacke háje (les), Široká linaj (les), Tridsiatok (les), Za humnami od Hlohovca
(pole), Za humnami od Jeleňovej (pole)
17.1 z katastrálneho územia Pastuchov upravuje 2 názvy:
Nové hory (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Nové hony a Staré hory (pole), ktorého
predchádzajúca podoba bola Staré hony
18. z katastrálneho územia Posádka štandardizuje 2 názvy:
Pod záhradou (les), Pri vinohrade (pole)
19. z katastrálneho územia Ratkovce štandardizuje 5 názvov:
Briežky (pole), Háj (les), Hájske (pole), Pažiť (sad, záhrada), Pri mlyne (pole)
20. z katastrálneho územia Sasinkovo štandardizuje 24 názvov:
Čárazd (pole), Dolný Egerdov (pole), Eperiáš (pole), Erestvín (pole), Hofierska (sad, záhrada),
Horná pažiť (sad, záhrada), Horný Egerdov (les), Kišág (pole), Krivé lazy (pole), Kurtaheď (pole),
Lúčky (pole), Lúky (pole), Madalaš (les), Mláky (pole), Nad cintorínom (pole), Panské diely (pole),
Pod Starými vinohradmi (pole), Pod Vágašom (pole), Pod Veľkým Máľom (pole), Pri Vágaši (pole),
Stredné lazy (pole), Vágaš (les), Veľký Máľ (vinica), Za záhradami (pole)
21. z katastrálneho územia Siladice štandardizuje 7 názvov:
Breh (pole), Horné Lahenské (pole; lúka, pasienok), Horný breh (pole), Kuriálsky diel (pole), Ozubík
(pole), Vakše (pole), Za Váhom (pole)
22. z katastrálneho územia Šulekovo štandardizuje 4 názvy:
Hofierske (pole), Rajtarské (pole), Terezov (pole), Urbárske pasienky (pole)

16

23. z katastrálneho územia Tekolďany štandardizuje 5 názvov:
Kratiny
(pole),
Lúky
(pole),
Na
brehu
(pole),
Záhumenice (sad, záhrada

Tretie

siatiny

(pole),

24. z katastrálneho územia Tepličky štandardizuje 11 názvov:
Ďuricová (les), Galát (les), Horné lúky (les), Horný háj (pole), Kakašov vrch (pole), Kavaš (pole),
Klčoviny
(lúka,
pasienok),
Kráčiny
(pole),
Nad
Debrou
(pole),
Nad kaplnkou (pole), Za Novou horou (pole)
24.1 z katastrálneho územia Tepličky upravuje 2 názvy:
Galát (les) ktorého predchádzajúca podoba bola Hájik a Za Galátom (pole) ktorého predchádzajúca
podoba bola Za Golatom
25. z katastrálneho územia Trakovice štandardizuje 3 názvy:
Hruškové (pole) Lúčne pole (pole) Peňažité (pole)
25.1 z katastrálneho územia Trakovice upravuje 1 názov:
Panské diely (pole) ktorého predchádzajúca podoba bola Kuriálne
26. z katastrálneho územia Žlkovce štandardizuje 5 názvov:
Cigle (pole) Kapustnice (pole) Medzi hájmi (pole) Stredné pole (pole) Žambuch (pole)
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel,
odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej
komunikácie šírených v cudzom jazyku.
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia
Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje 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.
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný
opravný prostriedok.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 2017.

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka
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INFORMATÍVNA ČASŤ
Medzinárodné aktivity
29. zasadnutie Skupiny expertov OSN pre geografické názvoslovie (UNGEGN),
Bangkok, 25-29 apríl 2016
Na základe rozhodnutia Ekonomickej a sociálnej rady č. 2014/240 sa konalo 29. zasadnutie Skupiny
expertov pre geografické názvoslovie v ústredí Ekonomickej a sociálnej komisie pre Áziu a Tichomorie
v Bangkoku od 25. apríla do 29. apríla. Počas zasadnutia sa konalo 8 mítingov. Zasadnutia sa
zúčastnilo 180 delegátov, ktorí reprezentovali 49 členských štátov a 22 lingvisticko-geografických
skupín OSN. Z celkového počtu účastníkov bolo 8 pozorovateľov a 5 zástupcov sekretariátu UNGEGN:
Stredoafrická regionálna skupina
Východoafrická regionálna skupina
Juhoafrická regionálna skupina
Arabská regionálna skupina
Východoázijská regionálna skupina (okrem Číny)
Regionálna skupina juhovýchodnej Ázie
Regionálna skupina juhozápadnej Ázie (okrem arabských krajín)
Baltská regionálna skupina
Keltská regionálna skupina
Čínska regionálna skupina
Holandsky a nemecky hovoriaca regionálna skupina
Regionálna skupina východnej, strednej a juhovýchodnej Európy
Regionálna skupina východnej Európy, severnej a strednej Ázie
Regionálna skupina východného Stredozemia (okrem arabských krajín)
Francúzsky hovoriaca regionálna skupina
Latinskoamerická regionálna skupina
Severská regionálna skupina
Regionálna skupina juhozápadného Tichomoria
Portugalsky hovoriaca regionálna skupina
Románsko-helénska regionálna skupina
Regionálna skupina Spojeného kráľovstva
Regionálna skupina Spojených štátov a Kanady
Zoznam účastníkov je dostupný na internetovej adrese
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession29.html číslo dokumentu GEGN 29/4/Rev.1
Program zasadnutia
Účastníci prijali predbežný program bez zmien takto:
1. Prijatie programu.
2. Správa predsedníčky.
3. Správa sekretariátu skupiny expertov.
4. Správy regionálnych skupín.
5. Správy sprostredkovateľov a medzinárodných organizácií.
6. Činnosť operatívneho tímu pre Afriku.
7. Implementácia rezolúcií a aktivity pracovnej skupiny pre hodnotenie a implementáciu.
8. Aktivity pracovnej skupiny pre toponymické kurzy.
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9. Aktivity pracovnej skupiny pre toponymické dátové súbory a slovníky.
10. Aktivity pracovnej skupiny pre toponymickú terminológiu.
11. Aktivity pracovnej skupiny pre latinizačné systémy.
12. Aktivity pracovnej skupiny pre názvy štátov.
13. Aktivity pracovnej skupiny pre propagáciu a financovanie.
14. Aktivity pracovnej skupiny pre exonymá.
15. Aktivity pracovnej skupiny pre výslovnosť.
16. Aktivity pracovnej skupiny pre geografické názvy ako kultúrne dedičstvo.
17. Toponymické návody pre vydavateľov kartografických a iných diel.
18. Ostatné toponymické výsledky.
19. Príprava 11. konferencie OSN o štandardizácii geografického názvoslovia.
20. Prehľad štatútu UNGEGN
21. Termín, miesto a predbežný program 30. zasadnutia Skupiny expertov OSN pre geografické
názvoslovie.
21. Prijatie správy.
29. zasadnutie UNGEGN viedli títo zvolení funkcionári:
Predseda: Bill Watt (Austrália)
Podpredsedovia: Ferjan Ormeling (Holandsko), Naima Friha (Tunisko)
Spravodajcovia: Peder Gammeltoft (Dánsko), v jeho neprítomnosti poskytla pomoc Catherine
Cheetham (Spojené kráľovstvo) a Trent Palmer (Spojené štáty)
Funkcionári pracovných skupín:
Operatívna skupina pre Afriku
vedúci: Brahim Atoui
Pracovná skupina pre toponymické kurzy
vedúci: Ferjan Ormeling
Pracovná skupina pre toponymické dátové súbory a slovníky
vedúci: Pier-Giorgio Zaccheddu
Pracovná skupina pre toponymickú terminológiu
vedúci: Staffan Nyström
Pracovná skupina pre latinizačné systémy
vedúci: Peeter Päll
Pracovná skupina pre názvy štátov
vedúci: Élisabeth Calvarin, Leo Dillon
Pracovná skupina pre propagáciu a financovanie
zastupujúci vedúci: Peder Gammeltoft
Pracovná skupina pre hodnotenie a implementáciu
vedúci: Sungjae Choo
Pracovná skupina pre exonymá
vedúci: Peter Jordan
Pracovná skupina pre výslovnosť
vedúci: Tjeerd Tichelaar
Pracovná skupina pre geografické názvy ako kultúrne dedičstvo
vedúci: Annette Torensjö, Leif Nilsson
Správa zo zasadnutia
Predseda UNGEGN Bill Watt (Austrália), zástupca riaditeľa Thajského kráľovského odboru geodézie,
generálmajor Suppalert Chaichana, zástupca výkonného tajomníka Hospodárskej a sociálnej komisie
pre Áziu a Tichomorie (ESCAP), Hongjoo Hahm a výkonný riaditeľ štatistického oddelenia odboru
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ekonomických a sociálnych záležitostí otvorili zasadnutie 25. apríla 2016. Vyzdvihli významnú úlohu
geografických názvov v mnohých národných činnostiach, vyzvali na široké používanie
štandardizovaných geografických názvov, poďakovali skupine expertov za ich prácu a Hospodárskej
a sociálnej komisii pre Áziu a Tichomorie za usporiadanie 29. zasadnutia. Povzbudili skupinu expertov,
aby pokračovala v procese prieskumu, v modernizácii jej pracovných metód a posilňovaní vzťahu s
Výborom expertov pre globálnu priestorovú informačnú správu.
29. zasadnutie skupiny expertov prijalo vo svojej správe návrh týchto uznesení pre Ekonomickú
a sociálnu radu:
Návrh uznesenia č. 1
Ekonomická a sociálna rada
a) zaznamenala správu skupiny expertov OSN pre geografické názvoslovie na
29. zasadnutí;
b)
rozhodla
sa
usporiadať
30.
zasadnutie
skupiny
expertov
v
New
od 7. do 18. augusta 2017 a schválila predbežný program zasadnutia

svojom
Yorku

Predbežný program 30. zasadnutia je zverejnený na webovej stránke
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession29.html, číslo dokumentu GEGN 29/6,
c) rozhodla sa, že 11. konferencia OSN o štandardizácii geografického názvoslovia sa bude konať v
New Yorku od 8. do 17. augusta 2017 a schválila predbežný program konferencie
Predbežný program 11. konferencie OSN o štandardizácii geografických názvov je zverejnený na
webovej
stránke
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession29.html
číslo dokumentu GEGN 29/3
Návrh uznesenia č. 2
Ekonomická a sociálna rada sa rozhodla schváliť doplnok k pravidlám rokovania UNGEGN nahradením
pravidla č. 37 týmto textom:
XII. Verejné zasadnutia
Pravidlo 37
Zasadnutia skupiny expertov a zasadnutia jej pracovných skupín majú byť verejné, pokiaľ skupina
nerozhodne inak.
Výber z ďalších uznesení, ktoré prijala skup ina expertov:
Skupina expertov vzala na vedomie správu predsedu, správu sekretariátu, správy regionálnych skupín,
správy pracovných skupín, správy sprostredkovateľov a medzinárodných organizácií a poďakovala
všetkým za doterajšie a aj budúce úsilie pri plnení pracovných programov.
Správy regionálnych skupín UNGEGN
Skupina expertov
- uvítala 18 predložených správ z 24 regionálnych skupín expertov;
- súhrnne zaznamenala hlavné témy a námety riešené v správach regionálnych skupín;
- zdôraznila, že správy poskytnuté regionálnymi skupinami zaznamenali značný pokrok v oblasti
štandardizácie geografických názvov, pôsobivé úspechy a pozitívnu spoluprácu, pričom uznala, že
výzvy pretrvávajú;
- povzbudila odborníkov k prečítaniu predložených dokumentov s cieľom pochopiť údaje uvedené v 18
správach regionálnych skupín, ktoré nemohli byť zostručnené;
- poznamenala, že správy regionálnych skupín sa značne líšili štruktúrou, dĺžkou a obsahom a že
niektoré regionálne skupiny sa prihlásili k rôznym aktivitám, projektom a stretnutiam, zatiaľ čo iné sa
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sústredili na informácie o danej krajine, čo odráža skutočnosť, že regionálne skupiny majú trochu
odlišné zameranie a čelia mnohým výzvam a obmedzeniam zdrojov;
- dohodli sa, že bude zvážené predsedníctvo skupiny expertov na vytvorenie šablóny pre regionálne
skupiny.

Správy sprostredkovateľov a medzinárodných organizácií
Skupina expertov
- zaznamenala tri písomné a jednu ústnu správu pochádzajúce od štyroch sprostredkovateľov a
medzinárodných organizácií;
- uvádza, že ďalšie dve správy od sprostredkovateľov sa budú posudzovať oddelene podľa Agendy
položky 8 a 9;
- uznala, že je dôležité udržiavať vzťah medzi skupinou odborníkov a týmito organizáciami.

Správa riešiteľského tímu pre Afriku
Skupina expertov
- poďakovala riešiteľskému tímu pre Afriku za ich úsilie a vzala na vedomie správu koordinátora;
- uznala, že zložitá situácia v Afrike si vyžaduje koordinované úsilie všetkých strán prispieť
k dosiahnutiu cieľov skupiny expertov;
- vzala na vedomie hodnotnú prácu vykonanú na troch podujatiach (jedno kolokvium a dva výcvikové
kurzy), ktoré sa konali v Afrike, od dvadsiateho ôsmeho zasadnutia;
- povzbudila k starostlivému zváženiu Akčného plánu Gaboronu na kolokviu, ktoré sa bude konať
na Univerzite v Blide v Alžírsku v novembri 2016, k spolupráci medzi skupinou expertov a riešiteľským
tímom pre Afriku.
Implementácia rezolúcií a aktivity súvisiace s pracovnou skupinou pre propagáciu a financovanie
Skupina expertov
- zaznamenala správy prezentované v rámci tohto bodu programu;
- uvítala snahu pracovnej skupiny zlepšiť implementáciu rezolúcií prostredníctvom národných
programov pre štandardizáciu geografických názvov a snahu zvýšiť efektivitu činností skupiny
expertov na tento účel;
- ocenila program prác pracovnej skupiny, ktorý zahŕňa prípravu, analýzu zasadnutia, súhrnné
vyhodnotenia konferencií, vytvorenie a údržbu databázy rezolúcií Konferencií OSN o štandardizácii
geografických názvov;
- tiež ocenila angažovanosť pracovnej skupiny v podpore odborníkov, ktorí poukazujú na rezolúcie
v dokumentoch predložených na konferenciách a stretnutiach;
- poďakovala pracovnej skupine za vedenie workshopu na podporu implementácie rezolúcií na tému
„pamätné pomenovanie“ na dvadsiatom deviatom zasadnutí;
- uznala návrh riešiteľského tímu pre Afriku na vytvorenie regionálnej skupiny Severná Afrika a
Sahelskej regionálnej skupiny a rozhodla sa pokračovať v riešení tejto otázky, pričom poukazuje
na nesúhlas Arabskej regionálnej skupiny;
- ocenila sekretariát a členov skupiny expertov za tvorbu a archiváciu dokumentov z konferencií a
zasadnutí na internetových stránkach skupiny expertov a sekretariát skupiny expertov za súhlas
poskytovať trvalú podporu projektu, uznala, že archív je cenným zdrojom informácií pre skupinu
expertov a povzbudila na jeho využívanie.
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Pracovná skupina pre toponymické kurzy
Skupina expertov
- uviedla, že od dvadsiateho ôsmeho zasadnutia sa konali tri toponymické kurzy a boli vyvinuté ďalšie
online nástroje na školenie;
- uviedla, že učebné materiály, ktoré boli použité na školeniach, boli súčasne k dispozícii aj
na webových stránkach Holandsky a nemecky hovoriacej regionálnej skupiny;
- vzala na vedomie správu sprostredkovaľa Panamerického inštitútu pre geografiu a históriu, a
poznamenala, že doba trvania a obsah štandardných toponymických kurzov by mohla byť upravená a
plánuje sa, aby boli k dispozícii online;
- poznamenala, že toponymický workshop v Tunise v januári 2015 uspel pri vedení činnosti národných
komisií pre toponymá, že plán zaviesť národné autority pre štandardizáciu geografických názvov bol
ďalej rozpracovaný a mohol by slúžiť ako vzor v ostatných krajinách; podpredseda skupiny expertov
z Tuniska obzvlášť ocenil takéto kurzy;
- skonštatovala prebiehajúcu tvorbu toponymického manuálu, ktorého cieľom je poskytnúť návod na 44
tém spojených so štandardizáciu geografických názvov, povzbudila odborníkov, aby dobrovoľne
vytvorili zostávajúcich šesť plánovaných kapitol a oznámila, že konečná publikácia bude voľne
k dispozícii na webových stránkach skupiny expertov v roku 2017;
- zaznamenala vydanie online toponymického kurzu vo francúzštine, ktorý je zdarma k dispozícii na
stiahnutie pre verejnosť s možnosťou trojtýždňového školenia za poplatok, ktorý by mohol viesť
k udeleniu akademického uznania alebo, v niektorých prípadoch, diplomu;
- prerokovala mandát skupiny expertov s cieľom uľahčiť vytváranie kapacít na štandardizáciu
geografických názvov, s odvolaním sa na históriu a vývoj toponymických školení a uznala, že takéto
kurzy pokryli viaceré témy týkajúce sa geografických názvov a boli navrhnuté na špecifikovanie
požiadaviek a poznamenala, že vytváranie kapacít bolo ťažiskovým pre pokračujúci úspech skupiny
expertov, poďakovala pracovnej skupine za toponymické kurzy a sekretariátu skupiny expertov za ich
vykonanú prácu a plány do budúcnosti, poznamenala, že riaditeľ štatistického oddelenia odboru
ekonomických a sociálnych záležitostí navrhol spôsoby financovania vytvárania kapacít kurzov;
- vyzvala členské štáty, aby boli proaktívne a inovatívne v hľadaní možností zabezpečenia kurzov
v spojení s ďalšími geopriestorovo zameranými aktivitami;
- vyjadrila uznanie pracovnej skupine za jej úsilie.
Pracovná skupina pre toponymické dátové súbory a slovníky
Skupina expertov
- privítala správy predložené v rámci tohto bodu programu;
- poďakovala pracovnej skupine pre toponymické dátové súbory a slovníky za jej prácu a vzala na
vedomie pokračujúci veľký záujem v ich oblasti zodpovednosti, o čom svedčí veľké množstvo správ;
- poznamenala, že zatiaľ čo väčšina správ sa zaoberá národnými činnosťami, dve z nich sa zaoberali
nadnárodnou činnosťou;
- skonštatovala, že spoločnou témou správ bolo rozširovanie využitia údajov geografických názvov
pre rastúci rozsah použitia v rámci národných a regionálnych priestorových údajových infraštruktúr
v súlade s rezolúciou VIII/6 8. konferencie OSN o štandardizácii geografických názvov;
- podporila prebiehajúci národný rozvoj v oblasti modelovania a správy dát, vrátane metódy štruktúry
"prepojenia dát", integrácie a publikovania údajov o geografických názvoch;
- zdôraznila význam vytvorenia a poskytovania štandardizovaných geografických názvov ako základnej
súčasti správy geopriestorových informácií, čo uznala aj komisia výboru expertov pre globálnu
priestorovú informačnú správu;
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- uznala význam geopriestorových dát, vrátane štandardizovaných geografických názvov, s podporou
cieľov trvalo udržateľného rozvoja geopriestorového rozsahu;
- požiadala pracovnú skupinu, v spojení so sekretariátom skupiny expertov, aby overili a aktualizovali
hypertextové odkazy zverejnené na internetových stránkach skupiny expertov;
- uznala, že je potrebné udržiavať a aktualizovať svetovú databázu geografických názvov skupiny
expertov a povzbudila predložiť údaje na podporu tejto iniciatívy.

Pracovná skupina pre toponymickú terminológiu
Skupina expertov:
- zaznamenala správy predložené v rámci tohto bodu programu;
- poďakovala Pracovnej skupine pre toponymickú terminológiu za jej činnosť;
- odporučila, aby pracovná skupina zvážila navrhované zmeny a dodatky do Slovníka termínov
používaných pri štandardizácii geografických názvov vo svojom nadchádzajúcom pracovnom
programe;
-

požiadala dobrovoľníka zaujať pozíciu
o štandardizácii geografických názvov.

usporiadateľa

nasledujúcej

11.

konferencie

OSN

Pracovná skupina pre latinizačné systémy
Skupina expertov
- vyjadrila uznanie pracovnej skupine pre latinizačné systémy za jej úsilie;
- uznala históriu pracovnej skupiny, súčasný stav a implementáciu latinizačných systémov OSN a
aktualizáciu webovej stránky pracovnej skupiny;
- vzala na vedomie najmä zvýšenú spoluprácu s pracovnou skupinou 3 Technickej komisie 46
Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu (ISO) a poznamenala, že aktualizovaný štandard pre
latinizáciu čínštiny bol zverejnený medzinárodnou organizáciou a že práca pokračovala aj v prepise
thajčiny;
- zaznamenala implementáciu latinizačných systémov, ktoré boli schválené 10. konferenciou OSN
o štandardizácii geografických názvov;
- odporučila zvýšenie verejného aj vedeckého povedomia o existencii a používaní latinizačných
systémov schválených OSN;
- naliehala na krajiny s jazykmi s nelatinkovým písmom, ktoré ešte nemajú OSN schválené systémy
prepisu, aby vytvorili, implementovali a predložili svoje národné latinizačné systémy na schválenie na
nasledujúcej konferencii OSN o štandardizácii geografických názvov;
- vzala na vedomie zavedenie programu prekladu japonských druhov objektov do angličtiny pre použitie
na mapách a iných materiáloch s cieľom uľahčiť komunikáciu pre zahraničných používateľov;
- uznala zložitosť pri prijímaní čiastočných prekladov toponým, a schválila možnosti členov pracovnej
skupiny, ktorí sa zaoberajú problémami na regionálnej úrovni;
- poznamenala, že Riešiteľský tím pre Afriku navrhol, aby sa osobitná pozornosť venovala nezapísaným
jazykom v Afrike a aby bola vytvorená pracovná skupina zaoberajúca sa touto témou a aby ostatné
skupiny pristúpili k štúdiu máp a toponým v oblasti Sahelu.
Pracovná skupina pre názvy štátov
Skupina expertov
- zaznamenala správy predložené v rámci tohto bodu programu;
- ocenila prácu Pracovnej skupiny pre názvy štátov a vyjadrila uznanie pracovnej skupine za jej úsilie.
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Pracovná skupina pre propagáciu a financovanie
Skupina expertov
- zaznamenala správy predložené v rámci tohto bodu programu;
- poďakovala Pracovnej skupine pre propagáciu a financovanie za jej úsilie a vyzvala ju, aby
pokračovala vo svojej vynikajúcej práci;
- uznala pokrok v digitálnej účasti skupiny expertov prostredníctvom súboru médií a skupiny expertov
pre webové stránky, účasti na Twitteri a webovom vysielaní cez kanál YouTube;
- podporila zriadenie "Svetového dňa geografických názvov" v roku 2017 s cieľom zdôrazniť význam a
dôležitosť skupiny expertov a štandardizácie geografických názvov;
- dohodla sa, aby pracovná skupina bola zodpovedná za pokračovanie koordinácie propagácie skupiny
expertov a aby spolupracovala s Pracovnou skupinou pre hodnotenie a implementáciu na navrhnutom
Svetovom dni geografických názvov.
Pracovná skupiná pre exonymá
Skupina expertov
- zaznamenala správy predložené v rámci tohto bodu programu a uznala veľmi dôkladné úsilie
Pracovnej skupiny pre exonymá;
- vzala na vedomie rozhodnutie pracovnej skupiny, ktorá zachováva definície endonyma a exonyma ako
je uvedené v dodatku 2007 Slovníka termínov používaných pri štandardizácii geografických názvov;
- ocenila rozhodnutie pracovnej skupiny nedefinovať použitie exoným normatívnym spôsobom, ale
študovať súčasné používanie exoným v rôznych formách komunikácie a v rôznych častiach sveta a
zaviesť modely a štandardy;
- uvítala pokračujúce úsilie pracovnej skupiny organizovať semináre so zameraním na aktuálny program
pracovnej skupiny a dokumentovanie rokovaní.

Pracovná skupina pre výslovnosť
Skupina expertov
- uznala, že štúdium súvisiace s výslovnosťou má príslušné miesto v toponymách a je potrebné chápať
ho v správnych súvislostiach a situáciách;
- zaznamenala správu Pracovnej skupiny pre výslovnosť, ktorá poskytla presvedčivý dôkaz toho, ako
výslovnosť vplýva na prácu ostatných pracovných skupín;
- poďakovala pracovnej skupine za jej činnosť.

Pracovná skupina pre geografické názvy ako kultúrne dedičstvo
Skupina expertov
- zaznamenala správy predložené v rámci tohto bodu programu;
- uviedla hodnotu geografického názvoslovia ako kľúčového k histórii a identite a z najrôznejších
aspektov prezentovala geografické názvoslovie ako kultúrne dedičstvo;
- uvítala ponuku v rámci Pracovnej skupiny pre geografické názvoslovie ako kultúrne dedičstvo
zhromažďovať príklady osvedčených postupov pre online pokyny týkajúce sa napr. pamätného
pomenovania a komercionalizáciu geografických názvov;
- poďakovala pracovnej skupine za jej činnosť.

24

Toponymické návody pre vydavateľov máp a iných vydavateľov na medzinárodné používanie
Skupina expertov
- zaznamenala správy predložené v rámci tohto bodu programu, a uvítala nedávne aktualizácie
zoznamu toponymických návodov, ako ich predložil koordinátor;
- vyzvala členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby pripravili toponymické návody v súlade s rezolúciou
IV/4 4. konferencie OSN o štandardizácii geografických názvov;
- požiadala členské štáty, aby pravidelne aktualizovali existujúce toponymické návody.

Ďalšie toponymické otázky
Skupina expertov
- privítala správy predložené v rámci tohto bodu programu;
- naliehala na národné štandardizačné autority, aby pokračovali vo svojej dôležitej práci a podelili sa
o skúsenosti na budúcich zasadnutiach.

Celá správa je dostupná v anglickom jazyku na webovej stránke UNGEGN na adrese:
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession29.html
Zoznam dokumentov zo zasadnutia je zverejnený na adrese:
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnSession29.html
29/5/Rev.4,

číslo

dokumentu

GEGN

Na zasadnutí odzneli tieto špeciálne prezentácie:
The power of place and place names (Sila miesta a miestne názvy) pripravili Iniciatíva OSN Výboru
expertov pre globálnu priestorovú informačnú správu a skupina expertov.
Online diskusné fórum pracovnej skupiny pre toponymické databanky a pre toponymické
slovníky, ktoré uviedol Pier-Giorgio Zaccheddu expert z Holandsky a nemecky hovoriacej regionálnej
skupiny.
Progress and challenges for space technology applications in Asia and the Pacific, (Pokrok a
výzvy v oblasti vesmírnych technológických aplikácií v Ázii a Tichomorí) pripravil zástupca Ekonomickej
a sociálnej komisie pre Áziu a Tichomorie (ESCAP).
Australia and New Zealand: a comparison of indigenous naming processes (Austrália a Nový
Zéland: porovnanie domorodých procesov pomenúvania) pripravil expert Regionálnej skupiny
juhozápadného Tichomoria.
Innovation in naming: case studies and challenges for geographical names in 2016 (Inovácia v
pomenúvaní: prípadové štúdie a výzvy pre geografické názvy v roku 2016) pripravil pozorovateľ z
Internetového združenia pre prideľovanie názvov a čísel.
Three-word addresses as a global location reference system (Trojslovné adresy ako globálny
polohový referenčný systém) pripravil zástupca "what3words".
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