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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-4715/ 2017 z 15. 5. 2017 

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 3281/2016-242/14381 z 24. 11. 2016 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

226 názvov geografických objektov z  okresu Šaľa, ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov pre 

geografický informačný systém: 

1.  z katastrálneho územia Diakovce štandardizuje 14 názvov: 

Cintorínske (pole; ostatné objekty), Hlinický dvor (pole), Klčovisko (majer, osada, samota, miestna 

časť), Konopište (pole), Korenište (pole), Krátke pole (pole), Kríkovište (pole), Miestne lúky (pole), 

Močolov les (pole), Pažiť (lúka, pasienok), Pod Bilicom (sad, záhrada), Pri transformátore (pole), 

Tehelné záhrady (pole), Višňovište (pole). 

1.1 z katastrálneho územia Diakovce upravuje 2 názvy: 

Pod Bilicom (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pod Bilicou a Stuchnuté (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Stuchlé. 

2.  z katastrálneho územia Dlhá nad Váhom štandardizuje 3 názvy: 

Hájik (les), Spodný hon (pole), Štvrtý hon (pole). 

3.  z katastrálneho územia Hájske štandardizuje 16 názvov: 

Bačove slaniská (pole), Dolné pri Jarči (lúka, pasienok), Dolné Široké (pole), Horné štvrtky (pole), 

Jarč (lúka, pasienok), Kliny (pole), Krajné lúky (pole), Nové hoštáky (pole),  

Nové hoštáky pri Zbrode (lúka, pasienok), Osmina (les), Prílohy (pole), Prostredné hony (pole), 

Siky (pole), Staré hoštáky (pole), Za cintorínom (pole), Za kaplnkou (pole). 

4.  z katastrálneho územia Horná Kráľová štandardizuje 9 názvov:  

Hájske prosovisko (pole), Lackov majer (pole), Nad Vinohradmi (vrch), Prvé siatiny (pole),  
Sekiho majer (pole), Štvormeckové (pole), Údolné lúky (lúka, pasienok), Vinohrady (pole),  
Za vŕškom (pole). 

4. 1 z katastrálneho územia Horná Kráľová upravuje 2 názvy: 

Druhé siatiny (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Druhé siatie a Tretie siatiny (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Tretie siatie. 

5.  z katastrálneho územia Horný Jatov štandardizuje 6 názvov: 

Cabajské (pole), Malý Pereš (lúka, pasienok), Ovčí pasienok (pole), Pri remíze (pole), Šalgovské 

(pole), Trnovské (pole). 

5. 1 z katastrálneho územia Horný Jatov upravuje 1 názov: 

Kenderešský hon (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Konopné. 

6.  z katastrálneho územia Kráľová nad Váhom štandardizuje 13 názvov: 

Cintorínsky hon (pole), Diakovský hon (pole), Dlhé lúky (pole), Doplnkový hon (pole), Husište 

(pole), Nová štvrť (majer, osada, samota, miestna časť), Palócky hon (pole), Pod Hájikom (pole),  



6 
 

Pri Váhu (pole), Stredné lúky (pole), Unovský les (pole), Za Váhom (sad, záhrada), Želiarske 

pozemky (pole). 

7.  z katastrálneho územia Močenok štandardizuje 16 názvov: 

Dolné jazero (pole), Háj (pole), Hrabovište (pole), Hradské role (pole), Hrebeniská (pole), 

Hruškovište (pole; les), Jarkovište (pole), Lapoš (pole), Panské (pole), Pivničné nad lúkou (pole), 

Pod vinicami (sad, záhrada), Pod vŕškom (pole), Sekiho majer (pole; lúka, pasienok), Vinice (pole), 

Želiarske lúky (pole), Želiarske pole (pole). 

7. 1 z katastrálneho územia Močenok upravuje 2 názvy: 
Spodný veľký chrbát (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Veľký chrbát spodný a  

Vrchný veľký chrbát (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Veľký chrbát vrchný. 

8.  z katastrálneho územia Neded štandardizuje 32 názvov: 

Blatný klin (pole), Brezovište (pole), Býčište (pole), Dlhý hon (pole), Dolná časť (les),  

Dolné močiare (pole), Kakovište (pole), Konvište (pole), Kortoňa (pole), Lesné pozemky (pole), 

Malé Maštaľné (les; pole), Malé pramenisko (pole), Nová štvrť (majer, osada, samota, miestna časť), 

Nový chotár (pole), Petrovské (les; pole), Petrovský ostrov (les; pole), Pri jazere (pole),  

Pri kríži (pole), Pri rybníku (pole), Pri železnici (pole), Soví hon (pole), Stredný hon (pole), 

Šarkanské (pole), Šípové pole (pole), Trstina (lúka, pasienok), Trstište (pole), Veľké Maštaľné 

(pole), Veľké pramenisko (pole), Voľný hon (pole), Vŕbové jazero (pole), Zvädlisko (pole), 

Žabovisko (les; pole). 

8. 1 z katastrálneho územia Neded upravuje 2 názvy: 
Lesný hon (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Tosádske a Trojchotár (pole), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Tri chotáre  

9.  z katastrálneho územia Selice štandardizuje 14 názvov: 

Báb (majer, osada, samota, miestna časť), Bábsky háj (les), Dlhý hon (pole), Genčské (pole), 

Kostolný hon (pole), Medzi hrádzami (les), Pasienkový hon (pole), Plantový hon (pole), Selické 

(pole), Selický svah (pole), Šľachtická lúka (pole), Šócky hraničný hon (pole), Vyvierací (lúka, 

pasienok), Za Váhom (pole). 

10.  z katastrálneho územia Šaľa štandardizuje 20 názvov: 

Anjelik (pole), Bilic (pole), Blatné (vinica), Diviaky (pole), Dolná lúka (pole), Hetméň (majer, osada, 

samota, miestna časť), Hrádza (pole; vinica), Jahodnica (pole), Jelení svah (pole), Kalinka (pole), 

Lúčina (pole), Malá lúčina (les; pole), Malinčie (pole), Mimo hrádze (pole), Mokradie (pole),  

Mokrý hon (pole), Piesočina (sad, záhrada), Pri Váhu (sídlisko), Za Bilicom (pole), Zemiačnište 

(pole). 

10. 1 z katastrálneho územia Šaľa upravuje 3 názvy: 
Amerika (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Trnovský kút, Pri trnovskej hrádzi (pole), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Tornosek a Vrabčie (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Vráble. 

11.  z katastrálneho územia Šók štandardizuje 22 názvov: 

Dlhé močarisko (pole), Dolný ostrov (les), Drahé lúky (pole), Druhý svah (pole), Horný ostrov 

(pole), Chotárny hon (pole), Chotárny svah (pole), Kuriálna lúka (pole), Kuriálny les (les),  

Mŕtvy svah (pole), Pichliačie (pole), Prvý svah (pole), Sadenice (pole), Selický svah (pole), Sliváň 

(sad, záhrada), Stredná kapustnica (pole), Trávnatý svah (pole), Tretí svah (pole), Urbárska lúka 

(pole), Urbársky les (les), Vŕbovište (les), Želiarske (pole). 

12.  z katastrálneho územia Tešedíkovo štandardizuje 15 názvov: 

Dolný hon (pole), Dolný želiarsky les (pole), Doplnkové pozemky (pole), Horný želiarsky hon 

(pole), Južný hon (pole), Konopište (pole), Malá nížina (pole), Močolov hon (pole), Močolov les 

(pole), Pod mostom (pole), Pri cintoríne (pole), Severný klin (pole), Strmý breh (pole),  

Tesáre (pole), Východný klin (pole). 
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12. 1 z katastrálneho územia Tešedíkovo upravuje 2 názvy: 
Čierny hrebeň (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Čierny jarok a Matejovský hon (pole), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Matúšov hon. 

13.  z katastrálneho územia Trnovec nad Váhom štandardizuje 10 názvov: 

Jednotka (pole), Kopanica (pole), Močiare (pole), Nový Dvor (majer, osada, samota, miestna časť), 

Pažiť (pole), Pri nitrianskej ceste (pole), Siki (pole), Silašova tabuľa (pole), Stredný hon (pole), 

Úzky hon (pole). 

14.  z katastrálneho územia Vlčany štandardizuje 7 názvov: 

Bábsky hon (les; pole), Doplnkový hon (pole), Pasienky (pole), Smola (pole), Vnútorné vŕbovište 

(les), Záhradište (pole), Želiarsky hon (pole). 

15.  z katastrálneho územia Žihárec štandardizuje 15 názvy: 

Dobytčí svah (pole), Dodatky (pole), Hrablište (pole), Humnište (pole), Kurča (pole), Les (les), 

Lúčne zvyšky (pole), Močarište (pole), Pahorok (les), Pastierska lúka (pole), Pastvina (pole), Spodné 

Klenovište (pole), Starovište (lúka, pasienok), Studnica (pole), Vlčiansky svah (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 30. júna 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing.  Mária  Frindrichová                                  

                                                                                                       p r e d s e d n í č k a       
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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-4716/ 2017 z 15. 5. 2017 

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 3281/2016-242/14381 z 24. 11. 2016, so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky 1917/2017 zo  17. 1. 2017, so súhlasom Hydromeliorácií č. 960-2-300/2017 z 24. 3. 2017 

a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 

Slovenskej republiky  

štandardizuje 

4 názvy so súhrnným označením vodstvo z  okresu Šaľa, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 

údajov pre geografický informačný systém, a to: 

1.  z katastrálneho územia Diakovce upravuje 1 názov: 

Hlinický kanál (vodný tok), ktorého predchádzajúca podoba bola Gelenský kanál. 

2.  z katastrálneho územia Kráľová nad Váhom štandardizuje 2 názvy: 

Kráľová (vodné dielo), Štrkovisko (vodná nádrž). 

3.  z katastrálneho územia Šaľa štandardizuje 1 názov: 

Baťániho jarok (vodný tok). 
 

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 30. júna 2017. 

 
 
 
                                                                                                     Ing.  Mária  Frindrichová                                  

                                                                                                       p r e d s e d n í č k a       
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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-5348/ 2017 z 31. 5. 2017 

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. SUŠJ 8395/2017 z 18. 5. 2017 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

841 názvov geografických objektov z  okresu Turčianske Teplice, ktoré rozšíria obsah 
základnej bázy údajov pre geografický informačný systém: 

1.  z katastrálneho územia Abramová štandardizuje 21 názvov: 

Balvaňovo (lúka, pasienok), Dávidova chrasť (les), Grajzlová (les), Hore chotárom (pole) Horné 

nivy (pole), Ilé (pole), Kamenná hôrka (lúka, pasienok), Kliny (pole), Kolísky (les), Kratiny (les), 

Kudelovské (pole), Laclavá (majer, osada, samota, miestna časť), Medzi cestami (pole), Na šliame 

(lúka, pasienok), Niže hradskej (pole), Niže priehonu (pole), Pod dubmi (pole), Príboj (pole), 

Vančová (les), Vyše priehonu (pole), Záhumnia (pole). 

1. 1 z katastrálneho územia Abramová upravuje 1 názov: 

Drahé (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Drahy. 

2.  z katastrálneho územia Blažovce štandardizuje 26 názvov: 

Baňa (pole), Brištia (lúka, pasienok), Dlhé nivy (pole), Dlhé za železnicou (pole), Hliny (pole), Hôrky 

(pole), Hrtany (pole), Jablonky (pole), Koncom na chodník (pole), Košúty (pole), Kratiny (pole), 

Lopatiny (pole), Medzi cestami (pole), Medziház (pole), Na Veľkej (pole), Pastierske (pole), 

Prostredné (pole), Sihoť (pole), Sihote (lúka, pasienok), Šariny (pole), Trávniky (pole), Vachotovice 

(pole), Za Horváthovcami (pole), Za jarkom (pole), Záhrady (lúka, pasienok), Žigová (pole). 

3.  z katastrálneho územia Bodorová štandardizuje 10 názvov: 

Dielec (pole), Dvorište (pole), Paraštiná (pole), Pažite (lúka, pasienok), Poddubie (pole),  
Pred mlynom (pole), Pri trati (pole), Veľké (pole), Za cintorínom (pole), Žľabiny (pole). 

4.  z katastrálneho územia Borcová štandardizuje 15 názvov:  

Bačiny (pole), Dolné diely (pole), Horeplotia (pole), Hrbiská (pole), Klinčeky (pole), Krátke (pole), 

Medzi kruhmi a strednými honmi (pole), Mokrade (sad, záhrada), Niže dediny (pole), Piesky (pole), 

Víle (pole), Vrch (pole), Záhumnia (sad, záhrada), Závratia (pole), Žľabiny (pole) 

5.  z katastrálneho územia Brieštie štandardizuje 26 názvov: 

Braný diel (les), Bukový háj (les), Gaštan (les), Hadviga (majer, osada, samota, miestna časť), 

Hadvigská medza (les), Halaj (lúka, pasienok), Hony (les), Horná hranica (les), Húsenice (lúka, 

pasienok), Kostolný vŕšok (les), Kunovská hora (les), Medvedia dolina (dolina), Meneľova dolina 

(dolina), Miestny hon (lúka, pasienok), Murovaná skala (les), Na Vandráčke (lúka, pasienok), Predné 

Huby (lúka, pasienok), Stenclov les  (les), Stráň (les), Vinohrad (les), Vinohrádok (les), Vlčí vrch 

(les), Vyhĺbený jarček (dolina), Vysoký vrch (les), Výška  (les), Zadné Huby (lúka, pasienok). 

6.  z katastrálneho územia Budiš štandardizuje 16 názvov: 

Bodeje  (les), Budišské lazy (lúka, pasienok), Hákovisko (les), Horné trávniky (pole), Huta (les), 

Kabasove jamy (lúka, pasienok), Kajsle  (lúka, pasienok), Košariská (les), Košarisková lúka (les), 

Lány (lúka, pasienok), Majere (lúka, pasienok), Pri čerešni (les), Pri jedli (les), Pri kríži (les), Valaské 

(pole), Vápenica (les). 
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6. 1 z katastrálneho územia Budiš upravuje 1 názov: 

Zrázky (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Zrážky. 

7.  z katastrálneho územia Čremošné štandardizuje 23  názvov: 

Berákovo (les), Biela voda (les), Čečeková (les), Damová (les), Flochová lúka (les), Hrádky (les), 

Hurpín (lúka, pasienok), Kamenná  (les), Kiar (les), Kozinec (les), Lom (les), Medzi štósmi (lúka, 

pasienok), Okrúhla (les), Ondrašová (les), Prepadlisko (les), Prostredné lúky (lúka, pasienok), 

Stredná Rosová (les), Šturec (les), Tesné (les), Tri studne (les), Veterná (les), Vŕšky (lúka, 

pasienok), Za lúkou (lúka, pasienok). 

8.  z katastrálneho územia Diviaky štandardizuje 4 názvy: 

Od Dubového (les), Od Pastierskej (les), Panské lesy (les), Závodie (pole). 

9.  z katastrálneho územia Dolná Štubňa štandardizuje 9 názvov: 

Antoliarka (pole), Bystré (pole), Hony do hôrky (pole), Hony do hradskej (pole), Hony do Lazišťa 
(pole), Pod starým majerom (pole), Za Dúbravami (les), Za Hôrkou (les), Za železnicou (pole). 

10.  z katastrálneho územia Dolný Turček štandardizuje 6 názvov: 

Dedinské (les), Jazvečia (les; lúka, pasienok), Krpec (les), Pri krmelci (les), Smrtný les (les), 
Vidličky (les) 

11.  z katastrálneho územia Dubové štandardizuje 57 názvov: 

Bendešovo (les), Cihaliská (pole), Darulov most (most), Diel (lúka, pasienok), Do Dielu (les; pole), 

Do Košovho jarku (lúka, pasienok), Do Sviňacieho dielu (les), Dolné lúky (lúka, pasienok), Hrbaté 

(les), Chlap (les), Ivančinský závoz (lúka, pasienok), Kamenovo (les), Korenie (les), Košarisko (les), 

Kriváň (les), Kukovské (les), Letovisko (les), Maceje jarky (pole), Malá Kukovská (les; dolina),  

Malé Kozárovo (les), Mäsiarske jarky (les), Melišovo (les), Na kaluže (lúka, pasienok),  

Na Kapustniskách (pole), Na Koziarkovo(les), Na Magáči (les), Na Pavlovú (lúka, pasienok),  

Na Richtárskom (les), Na Sviniarku (les),Nad Besnou vodou (les), Nad Bokmi (les),  

Nad Kráľovskou (les), Nad Markovou (les), Nad Pavlovou (les), Nad vodou (pole), Od Lubnej 

(pole), Od Paraskovej (pole), Od Piešte (lúka, pasienok; pole), Parasková (pole), Pod Blatom (les), 

Pod Francovým (les), Podzávozie (lúka, pasienok), Požeháj (lúka, pasienok; pole), Požežská hlava 

(les), Pred uhliskami (pole), Pri drobnom háji (lúka, pasienok), Pri Štefanskom kruhu (pole), 

Rusnácka úboč (les), Štefanove lazy (les), Úkladiská (les), Veľká Kukovská (dolina), Vysoký vrch 

(les), Za dedinským vŕškom (pole), Za Dielom (lúka, pasienok), Za vývratom (les),  

Zadná Kamenitá (les), Žabec (les). 

12.  z katastrálneho územia Dvorec nad Turcom štandardizuje 4 názvy: 

Krpelné (lúka, pasienok), Predné lúky (lúka, pasienok), Sokol (lúka, pasienok),  
Za Spratekom (sad, záhrada) 

13.  z katastrálneho územia Háj štandardizuje 22 názvov: 

Baba (les), Bôra (les), Dolná niva (pole), Hore vodou (pole), Hôrky (pole), Kopanica  (pole), 

Križanov hrad (lúka, pasienok), Lazný diel (lúka, pasienok), Máriaforáš (les), Na vrchu (pole),  

Nad krčmou (lúka, pasienok), Nad Žiarcom (les), Nižné hony (pole), Pod Žiarcom (lúka, pasienok), 

Prameň (les), Prašnica (les), Pri bani (les), Strážna (les), Temný kút (les), Vlkanovec (les),  

Vyše dediny (pole), Za Strážnou (les). 

13. 1 z katastrálneho územia Háj upravuje 1 názov: 

Strážna (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Strážna hora. 

14.  z katastrálneho územia Horná Štubňa štandardizuje 26 názvov: 

Bartošrígeľ (les), Dedičné pole (pole), Flochová (les), Grešnerovo (pole), Hlinisko (lúka, pasienok), 

Horné ležoviská (les), Javorová studňa (les), Kamenistá (les), Košiare (pole), Lúky pri ceste (pole), 

Majvinkel (les), Malá slama (les), Mlynica (pole), Pakandel (lúka, pasienok; les), Poľana (les; pole), 

Rúbanisko (les; lúka, pasienok), Strnisko (les), Šindolová koliba (les), Špicenberg (les), 

Štubniansky les (les), Veberník (les), Vysoký most (les), Zadné Glózy (les), Zátišie (lúka, pasienok), 

Zimovisko (lúka, pasienok), Zlatá studňa (les). 
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14. 1 z katastrálneho územia Horná Štubňa upravuje 2 názvy: 

Predné Glózy (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Predné Glozy a Výhon (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Zlý výhon. 

15.  z katastrálneho územia Horný Turček štandardizuje 55 názvov: 

Briky (les), Dirhab (les), Dirhabské sedlo (sedlo), Farba (les), Farský les (les), Horná rúbaň (les), 

Hrubý javor (les), Jánsky vrch (lúka, pasienok), Jedliny (les), Jegorovka (les), Jurančíkova škôlka 

(lúka, pasienok), Kaltrin (les), Kordícke sedlo (les), Kordícky štít (vrch), Kostolná skala (les), 

Kremerštajg (les), Maďarská (les), Majer (lúka, pasienok), Matúšova lúka (les), Medvedí posed (les), 

Panská (les), Pastierske (pole), Plešina (les), Pod stredným hrebeňom (les), Maďarská chata 

(chata, chaty), Pramene Turca (les), Predná (les; dolina), Predný Kaltrin (les), Pri mostíku (les),  

Pri obrázku (les), Pri otočke (les), Salašisko (les), Slepá cesta (les), Stará škôlka (les), Stredný 

hrebeň (les), Stredný klin (les), Svätojánska (les), Jánsky vrch (pole), Svrčník (les), Šajba (les), 

Šimová (pole), Široká (les), Široký peň (les), Široký vrch (vrch), Špicatá (les), Štrasvaser (les), 

Tabla (les; sedlo), Tajlungy (les; pole), Tmavá (dolina), Ulehlovka (lúka, pasienok), Úžavy (les), 

Vyhnatová (les), Zlodejská (les), Žabkova skala (les), Žriedla (les). 

15. 1 z katastrálneho územia Horný Turček upravuje 1 názov: 

Štajerštít (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Štít. 

16.  z katastrálneho územia Ivančiná štandardizuje 15 názvov: 

Barborina jama (pole), Bohušová (lúka, pasienok), Hliny (pole), Kopanice (lúka, pasienok), Kratiny  
(pole), Pri kostole (park), Šiare (pole), Trávniky (pole), Za kostolom (pole), Za cintorínom (pole), 
Za konopiskami (pole), Za krovím (les), Za Vrbicou (pole), Záhumnia (lúka, pasienok), Závrat (lúka, 
pasienok). 

17.  z katastrálneho územia Jasenovo štandardizuje 47 názvov: 

Bonešpak (lúka, pasienok), Brezina (les), Breziny (les), Dolina (lúka, pasienok), Fibik (lúka, 

pasienok), Hopkatoln (pole), Hôrka (les), Hukuštaik (lúka, pasienok), Hupek (les), Jarky (lúka, 

pasienok), Kapustné záhrady (lúka, pasienok), Kolichlby (lúka, pasienok), Kolin (lúka, pasienok), 

Kopec (les), Kríž (pole), Lán (lúka, pasienok), Lanagrepeľ (lúka, pasienok), Lány (lúka, pasienok), 

Lúky (pole), Malé Žiare (les), Malý Vyšehrad (lúka, pasienok), Medze (les), Nad Hôrkou (les), 

Nikespiak (les), Orsačka (les), Pod Borinou (lúka, pasienok), Pod Brezinou (lúka, pasienok), Pod 

Gerínom (lúka, pasienok), Pod Hupekom (lúka, pasienok), Pod Vyšehradom (lúka, pasienok), 

Polhuba (lúka, pasienok), Pred Horou (lúka, pasienok), Predné Huby (lúka, pasienok), Pri Hôrke 

(lúka, pasienok), Rand (lúka, pasienok), Rígeľ (lúka, pasienok), Rodbis (lúka, pasienok), Roveň (lúka, 

pasienok), Smreky (lúka, pasienok), Svinský bok (lúka, pasienok), Tri Kreple (lúka, pasienok), 

Vyšehrad (les), Za Brezinou (lúka, pasienok), Za Gerínom (lúka, pasienok), Za Hupekom (pole), 

Zadné Huby (lúka, pasienok), Žiare (lúka, pasienok). 

18.  z katastrálneho územia Jazernica štandardizuje 15 názvov:  

Dlhé do prostrednej cesty (pole), Do hlbokej vody (lúka, pasienok), Do ivančinského chotára 

(pole), Do laclavského chodníka (pole), Do Šiarov koncom  (pole), Do ústia (pole), Jelšie (lúka), 

Kúpelice (pole), Kútiky (lúka, pasienok), Mokré sídla (pole), Pastviská (pole), Pred Borcovou (pole), 

Šiare (pole), Vyše mlyna (pole), Za sypárňou (pole). 

19.  z katastrálneho územia Kaľamenová štandardizuje 19 názvov: 

Čertová (lúka, pasienok), Dolná sihoť (pole), Dolný rybník (pole), Farská (pole), Hate (pole),  

Horná sihoť (pole), Horné lúky (pole), Horniacka (pole), Kapustné záhrady (pole), Konopiská (lúka, 

pasienok), Kútiky pri sihoti (pole), Nivy (lúka, pasienok), Od dubovského chotára (lúka, pasienok), 

Poľana (pole), Pri drobnom háji (lúka, pasienok), Role od dubovského (pole), Seče (pole),  

Veľké lúky (lúka, pasienok), Záhumnie (lúka, pasienok). 

20.  z katastrálneho územia Kevice štandardizuje 11 názvov: 

Blatá (pole), Do hradskej (pole), Farská (pole), Kevické háje (pole), Kúty (pole), Mošovská (pole), 
Pažite (lúka, pasienok), Pod cintorínom (pole), Pod hájom (pole), Za kevickou vodou (pole), 
Zámlynie (pole). 
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21.  z katastrálneho územia Liešno štandardizuje 16 názvov: 

Háj (pole), Hore chodníkom (pole), Lopatiny (pole), Na konci brodu  (pole), Na Vysokej (pole),  

Niže cesty (pole), Pod Dielom (pole), Poddubie (pole), Pred Budišom (pole), Rovne (pole),  

Trstnaté (lúka, pasienok), Veľké lúky (lúka, pasienok), Vyše cesty (pole), Vyše dediny (pole), 

Záhumnie (pole), Závodie (pole). 

22.  z katastrálneho územia Malý Čepčín štandardizuje 19 názvov: 

Homôľka (pole), Hrby (sad, záhrada), Chreniská (pole), Jamy (pole), Na Hrby (pole),  
Niže mošovskej cesty (pole), Nohavice (pole), Od diviackeho (pole), Pred Mlynom (pole), Pri dube 
(pole), Pri studničke (pole), Suchý vŕšok (pole), Široké prielohy (pole), Úplety (pole), Vinice (pole), 
Za Chmelincom (pole), Za rybníkom (pole), Záhumnia (pole), Zibolensko (pole). 

23.  z katastrálneho územia Moškovec štandardizuje 8 názvov: 

Čierne zeme (pole), Dolné pasienky (pole), Hore dvormi (pole), Jarky (pole), Sadiská (pole), Šiance 
(les), Za Vedžerom (pole), Závozy (sad, záhrada) 

24.  z katastrálneho územia Mošovce štandardizuje 102 názvov: 

Bodorovská (les), Bukovina (pole), Čerňakova záhrada (les), Čerňakovo (osada), Čiapka (les), 

Čuhová (les), Diel (les), Dierová (dolina), Do Mazana (pole), Dolná Romžiarka (dolina), Dolu vodou 

(pole), Drienok (les), Farská (les), Fliačky (lúka, pasienok), Hagarová (les), Halová (les), Hárková 

(les), Harmanovo (les), Hlboké (lúka, pasienok; les), Hore Hlbokou (les), Horná Romžiarka  (dolina), 

Hradište (les), Chmelinec (pole), Jakubková (les), Javorie (lúka, pasienok), Káčer (les),  

Kavčie skaly (les), Kňazovie vŕšok  (lúka, pasienok), Kotlina (les), Krivý závoz (les; lúka, pasienok), 

Krížková (les), Kurací vŕšok (les; pole), Kuzminá (les), Lopatiny (les), Lopaty (skala, skaly), Lúčky 

(pole), Lúka pri kríži (les), Malá Okrúhlová (lúka, pasienok), Málková (les), Marková (les), Mazan 

(pole), Medzi kruhmi (pole), Misa (les), Mokrý Rakytov (les), Mokrý úplaz (les), Na Bukovinách 

(pole), Na Čerňakove (lúka, pasienok), Na horu koncom (pole), Na Rudinách (pole), Na Východnú 

(pole), Nad studničkami (pole), Nad závozom (les), Niže nivy (pole), Niže Patočiny (pole), 

Okrúhlová (les), Pacanovo (les), Pálečná (pole), Pandravice (pole), Patočina (pole), Plešiny (les), 

Pod dubím (pole), Pod Hájom (pole; les), Pod Maliním (les), Pod Okrúhlovou (les), Pod Pálečnou 

(pole), Pod steny (les), Pod Záhorím (lúka, pasienok), Pramene (les),  

Pred Pálečnou (lúka, pasienok), Pri Anglickej záhrade (lúka, pasienok), Pri dube (pole), Priezory 

(les), Rakytov grúň (vrch; les), Révaiovský park (park), Rožková (les), Rybníky (pole), Sedlo (lúka, 

pasienok), Sitian (pole), Skalná (lúka, pasienok), Smrekovica (lúka, pasienok), Smreky (les), Široká 

dolina (dolina), Štubnianska (les), Tiesnivá dolina (dolina), Túf (pole), Úhrabie (pole), Úložná 

dolinka (dolina), Útesy (les), Válovy (lúka, pasienok), Vlčanová (lúka, pasienok; les; pole), Vráta (les), 

Vyhliadka (les), Za Kostolcom (les), Zadné Rovne (les), Záhrady na pažiti (pole),  

Záhumnia a záhrady (pole), Zákutie (pole), Zástupy (pole), Zlodejská (les),  

Žarnovická dolina  (dolina), Žatkové (les), Žiarec (les). 

24. 1 z katastrálneho územia Mošovce upravuje 23 názvov: 

Boriny (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Bôriny, Čuhová (les), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Šuhová, Dolu Čerňakovom (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Dolu Černákom, Drexlová (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Drexlerová, Horná Romžiarka 

(les), ktorého predchádzajúca podoba bola Romžiarka, Chrenová (pole), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Chrenovná, Jablonská (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Pod Jablonovskou, 

Kminová (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Kmínovo, Košariská (les), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Košarisko, Králiková (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 

Karlíková, Krnáčová (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Krnáčovo, Maloveská (les), ktorého 

predchádzajúca podoba bola Malovecká, Na kolibu (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Na 

kolibe, Nad Patočinou (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Nad potočinou, Niže kríža (pole), 

ktorého predchádzajúca podoba bola Pod krížom, Pod Červené (les), ktorého predchádzajúca podoba 

bola Pod Červeným, Pod Čuhovou (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Pod Šuhovou,  

Pri Hlístnej studni (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pri Hlísnej studni, Rybníky (lúka, 

pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Rybník, Za Javorím (les), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Zájavorie, Zadný Tisovec (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Za Tisovcom, 
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Zrázky (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Zrážky, Žihľavná (les), ktorého predchádzajúca 

podoba bola Žihľavné. 

25.  z katastrálneho územia Ondrašová štandardizuje 29 názvov: 

Dlhé (lúka, pasienok), Doliny (pole), Dolu vodou (pole), Horné brody (les), Chrástky (lúka, pasienok), 

Jánošíkova skala (les), Kamenné košarisko (les), Konča Záhumnia (lúka, pasienok), Kotiasov 

(lúka, pasienok), Hôrky (les), Mikelovce (les), Mokrá dolina (dolina), Moškovské skaly (skala, skaly), 

Na brody (lúka, pasienok), Na horné lúky (lúka, pasienok), Niva (pole), Ondrašovské skaly (skala, 

skaly), Ostré (les), Pavlová (les), Pod Hlaváčom (pole), Pod horou (les), Pod krížom (pole), Sokol 

(les), Urbárska hora (les), Vidošovce (pole), Za hrbom (lúka, pasienok), Záhumnie (pole), 

Zavaškovce  (lúka, pasienok), Závozy  (les). 

26.  z katastrálneho územia Polerieka štandardizuje 18 názvov: 

Bukovec (les), Čierny grúň (les), Dlhá dolina (dolina), Na Bukovci (lúka, pasienok), Na dlhej nive 

(les), Niva (lúka, pasienok), Pavlová  (les), Pod lúkami (les), Pod Nivou (les), Pod Trstencom (les), 

Roveň (les), Sokol (les), Široké (pole), U Tierca (pole), Valentová (les), Vandráčka (les),  

Venské lazy (les), Za orechom (les). 

27.  z katastrálneho územia Rakša štandardizuje 49 názvov: 

Bačkovec (pole), Banište (pole), Boťanka (les), Bukovina (pole), Capáš (les), Cibuľová (les), 

Čerenec (lúka, pasienok), Čierťaž (lúka, pasienok), Dlhomile (pole), Dolinky (les), Dubiareň (lúka, 

pasienok), Gregorová (les), Hliny (lúka, pasienok), Holišná skala (les), Hôrka (pole), Hrádky (les), 

Hrb (pole), Hustý háj (les), Kolečko (les), Košov hrb (lúka, pasienok), Krasnecová (les),  

Kratiny do smrekov  (pole), Medvedia dolina (dolina), Michalská (les), Močiarny kruh (les),  

Mokrá Jaseňová (les), Na Jame (pole), Nad pieskami (les), Nedozorská dolina (dolina), Noviny 

(lúka, pasienok), Pred Čerencom (lúka, pasienok), Prostredná hrada (pole), Prostredný žliabok (les), 

Rakšianska dolina (dolina), Rakšianske lazy (lúka, pasienok), Richtárska (pole), Suché vrchy (les), 

Šiare (lúka, pasienok), Šoncová (les), Štubnianska (les), Tomášov hrb (pole), Uhlisko (les),  

Vranie pysky (lúka, pasienok), Za Bačkovcom (pole), Za sadmi (pole), Zadky (lúka, pasienok), 

Záhumnia (pole), Zámok (les), Závada (lúka, pasienok). 

27. 1 z katastrálneho územia Rakša upravuje 3 názvy: 

Mankušová (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Markušová, Opaštek (pole), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Opašky a Salaštek (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Malý salaš. 

28.  z katastrálneho územia Rudno štandardizuje 19 názvov: 

Bindháj (les), Hepeš (sad, záhrada; lúka, pasienok), Kalzenová hora  (les), Kyslá voda (lúka, 

pasienok), Lány ku kostolu (pole), Lievovské (pole), Medzihora (lúka, pasienok), Mokrá dolina (les), 

Môsna  (pole), Na pustom (lúka, pasienok), Pod holým vrchom (lúka, pasienok), Pred Bindhájom 

(pole), Pred horou (lúka, pasienok), Stienky (les), Suchá dolina (lúka, pasienok), Šajby (pole), Šiarec 

(les), Táliky (pole), Zadný bok (les). 

28. 1 z katastrálneho územia Rudno upravuje 1 názov: 

Lievovské (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Levovské. 

29.  z katastrálneho územia Sklené štandardizuje 31 názvov: 

Dlhé pole (pole), Hlboké (les), Horeňovo (les), Jamy (les), Jančíkova skala (pole), Konská (les), 

Kozie chrbty (les), Krátka (dolina), Krovisko (les), Ku krížu (les), Lechnerovo (les), Les na rovine 

(les), Letisko (lúka, pasienok), Mäsiarka (lúka, pasienok), Mäsiarske výšiny (lúka, pasienok), 

Micheľova lúka (les), Mydlová voda (lúka, pasienok), Nové lúky (les), Olichov prameň (les),  

Pod Bralovou skalou (les), Pravá úboč (lúka, pasienok), Senný potok (les), Skalka (les),  

Sklená huta (les), Suché lúky (les), Tabla (lúka, pasienok), Úzka rovná hora (les), Vranie bralo (les), 

Za krížom (lúka, pasienok), Za poľom (les), Zadná dolina (les). 

29. 1 z katastrálneho územia Sklené upravuje 2 názvy: 

Horeňovo (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Horženovo a Mäsiarske výšiny (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Mäsiarove výšiny. 
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30.  z katastrálneho územia Slovenské Pravno štandardizuje 43 názvov: 

Bodianska dolina (dolina), Borgy (pole), Brehy (lúka, pasienok), Brveník (les), Búnov (lúka, 

pasienok), Čierny diel (les), Dropová (lúka, pasienok), Dubová (les), Horné závozy (les),  

Hrochotia dolina (les), Kobylia hlava (les), Kochanovo (lúka, pasienok), Košová (pole), Loviská 

(les), Lúčky (lúka, pasienok), Mladý háj (les), Mokraď (pole), Na Diele (pole), Niže kríža (pole),  

Pod Dielom (pole) Pod Kobyľou hlavou (les), Pod Sokolom (les), Pod Starým hájom (lúka, 

pasienok), Pod Strážou (lúka, pasienok), Pri gaštanoch (lúka, pasienok), Pri slatine (pole), 

Rezníkové (pole), Slovákova dolina (dolina), Starý háj (les), Stráža (les), Šiance (les),  

Tlstý vrch (les), Topole za Dielom (pole), Trasidlá (pole), V Žiaroch (les), Za Baľou (pole),  

Za Búnovom (les), Za Dielom (pole), Za dvorom (pole), Za meštiankou (lúka, pasienok),  

Za Sokolom (les), Za Strážou (les), Záblatie (pole). 

31.  z katastrálneho územia Turčianske Teplice štandardizuje 6 názvov: 

Dvorisko (pole), Farské (lúka, pasienok), Hájiky (les), Horné pole (pole), Teplické pole (pole), Zadné 
háje (les). 

32.  z katastrálneho územia Turčiansky Michal štandardizuje 14 názvov: 

Čiastok (pole), Dolné Kamence (miestna časť), Hlboká cesta (pole), Chmelinec (pole), Kratiny (pole) 

Lúky (pole), Pažite (pole), Pod hájom (pole), Za šibenicou (pole), Štepnica (pole), Vyše dediny 

(pole), Za hájom (pole), Zadky (pole), Závodie (pole). 

33.  z katastrálneho územia Veľký Čepčín štandardizuje 24 názvov: 

Bodorovské háje (pole), Borcová (lúka, pasienok), Devätorník (pole), Dlhé diely (les), Doliny (pole), 

Dolná sihoť (pole), Dolné lúky niže mosta (pole), Farská (pole), Horné háje (pole), Horné 

Kováčovské (pole), Ivančinské háje (les), Kopanice vyše mosta (pole), Krivé (pole), Kútiky pri 

sihoti (lúka, pasienok), Lopatiny (pole), Medzi vodami (lúka, pasienok; pole), Na hôrky (lúka, 

pasienok), Na hŕbky (pole), Nad Páleným hájom (pole), Okrúhle (pole),  

Pod Hájmi (pole), Pod Páleným hájom (pole), Sihote (pole), Veľké v strednom poli (pole). 

33. 1 z katastrálneho územia Veľký Čepčín upravuje 1 názov: 

Za Hájmi (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Za hájom. 

 
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. septembra 2017. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Ing.  Mária  Frindrichová                                  

                                                                                                       p r e d s e d n í č k a       
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INFORMATÍVNA ČASŤ  

 

 

Medzinárodné aktivity 
 

19. zasadnutie Pracovnej skupiny pre exonymá spolu so zasadnutím Pracovnej skupiny pre latinizačné 

systémy 

 
Stretnutie sa konalo 6-8. apríla 2017 v Prahe 

Na stretnutí v Prahe pokračovala Pracovná skupina pre exonymá v tradícii mimoriadnych pracovných 

seminárov spolu so zasadnutím Pracovnej skupiny pre latinizačné systémy, ktorej predsedal Peeter 

PÄLL. Zasadnutie usporiadal Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK) a Zeměměřičský  

úřad (ZÚ) osobne Irena ŠVEHLOVÁ a Klára STEINEROVÁ. Zasadnutia sa zúčastnilo 26 účastníkov zo 

16 krajín. Prednesených bolo 19 odborných príspevkov, uskutočnila sa aj všeobecná diskusia 

o používaní exoným a v posledný deň stretnutia sa konala spoločná exkurziu do Kutnej Hory, typického 

príkladu českej mestskej a cirkevnej kultúry. 

Všeobecná diskusia o používaní exoným viedla k dohode o súbore globálne spoločných charakteristík a 

kritérií, ktoré budú predložené 11. konferencii OSN o štandardizácii geografických názvov ako 

konferenčný dokument. Na zasadnutí Pracovnej skupiny pre latinizačné systémy sa diskutovalo  

o latinizácii arabčiny a návrhu porovnať implementované systémy prepisov schválených OSN. 

 
Program rokovania 
 
Program rokovania prebiehal v nasledujúcich blokoch 
 
Otvorenie zasadnutia a predstavenie miestneho rámca názvov 

 

Rokovanie otvoril Karel Brázdil riaditeľ ZÚ a koordinátori oboch pracovných skupín Peter Jordan 

(Rakúsko, predseda Pracovnej skupiny pre exonymá), Peeter Pӓll, (Estónsko, predseda Pracovnej 

skupiny pre latinizačné systémy). Úvodný príspevok člena Názvoslovnej komisie ČÚZK Milana 

Harvalíka, (Česko): Praha, Vltava and other Czech toponyms (Praha, Vltava a ďalšie české toponymá) 

predstavil prítomným niektoré české toponymá, ich vznik, pôvod a používanie. 

 
Pracovná skupina pre exonymá  

 

Blok 1: Všeobecné prístupy  

 

Tento blok viedol koordinátor pracovnej skupiny Peter Jordan. V rámci tohto bloku boli prednesené 

príspevky: 

JORDAN, Peter (Rakúsko): The endonym/exonym divide – questions resolved and still open at the 15th 

anniversary of the Working Group on Exonyms (Endonymum/exonymum rozdiel, otázky vyriešené 

a stále otvorené, 15 rokov existencie Pracovnej skupiny pre exonymá) 

POKOLY, Béla (Maďarsko): Exonyms and endonyms, national names and foreign names (Exonymá 

a endonymá, národné názvy a zahraničné názvy) 

GAMMELTOFT, Peder (Dánsko): The exonym – A problem or a benefit for communication? 

(Exonymum prekážka alebo výhoda komunikácie?) 

ZAGÓRSKI, Bogusław (Poľsko): Endonym-exonym divide in practice – Observations based on two 

World maps in Arabic (Endonymum-exonymum rozdiel v praxi - Pozorovania založené na porovnaní 

dvoch máp sveta v arabčine) 

BELL, Herman (Spojené kráľovstvo): The Dynamics of exonyms and an accusation of ‘cultural suicide’ 

(Dynamika exoným a obvinenie z „kultúrnej samovraždy“) 
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Pracovná skupina pre exonymá 

 

Blok 2: Použitie exoným krajinami   
 
Tento blok viedol Paul Woodman. V rámci tohto bloku boli prednesené príspevky: 
HELLELAND, Botolv (Nórsko): Norway – still going strong on the endonymy line (Nórsko – naďalej silné 
v endonymách) 
WOODMAN, Paul (Spojené kráľovstvo): Toponyms and the definite article in English language text and 
speech (Toponymá a určitý člen v anglickom texte a hovorenom prejave) 
BATLLE, Maria del Mar (Španielsko): Handling exonyms in Catalan: general use and criteria for 
standardizing (Riešenie exoným v Katalánsku: všeobecné používanie a kritériá štandardizácie) 
BOHÁČ, Pavel (Česko): List of Czech exonyms. Standardized forms, variants (Zoznam českých 
exoným, Štandardizované a variantné podoby) 
GERŠIČ, Matjaž; KLADNIK, Drago (Slovinsko): Colour in Slovenian exonyms (Farebnosť slovinských 
exoným) 
CRLJENKO, Ivana (Chorvátsko): Comments on the proposed list of criteria for the use of exonyms – 
Croatian perspective (Pripomienky k navrhovanému zoznamu kritérií pre používanie exoným – 
chorvátske stanovisko) 
BÖLCSKEI. Andrea; GERCSÁK, Gábor; MIKESY, Gábor (Maďarsko): Use of exonyms in present-day 
Hungary (Používanie exoným v súčasnom Maďarsku) 
JORDAN, Peter (Rakúsko): Exonym use in Austria (Používanie exoným v Rakúsku) 
CEKULA, Zane (Lotyšsko): Exonym use in Latvian (Používanie Exoným v Lotyšsku) 
WATANABE, Kohei (Japonsko): Current use of exonyms in Japan (Súčasné používanie exoným 
v Japonsku) 
LIŠČÁK, Vladimír (Česko): Endonyms and exonyms in Taiwan (Endonymá a exonymá v Taiwane) 
CHOO, Sungjae (Kórejská republika): Use of exonyms in Korea: results of a survey (Používanie 
exoným v Kórejske republike: výsledok výskumu)  
 
Pracovná skupina pre exonymá a Pracovná skupina pre latinizačné systémy 

 
Blok 3:  
 
V tomto bloku časť týkajúcu sa všeobecnej diskusie a návrhu zoznamu kritérií na používanie exoným 

viedol koordinátor Pracovnej skupiny pre exonymá Peter Jordan. 

Časť týkajúcu sa latinizačných systémov viedol koordinátor Pracovnej skupiny pre latinizačné systémy 

Peeter Pӓll. 

V tomto bloku odznel príspevok Paula Woodmana „Romanization in a changing world“ (Latinizácia 

v meniacom sa svete). 

Kohei Watanabe predstavil pripravovaný systém prepisu pre japončinu a Sungjae Choo systém prepisu 

pre obe kórejčiny.  

Tento blok sa venoval tiež ďalším pripravovaným systémom prepisu a existujúcim systémom prepisu, 

ktoré ešte neboli schválené dzongkha a kirgizština.  

Stále sa nájdu písma, pre ktoré neexistuje národný systém prepisu do latinky.  

Diskutovalo sa aj o navrhovanej zmene prepisu arabčiny na novší systém schválený 3. arabskou 

konferenciou  s názvom ADEGN 2007 systém. Situáciu dvoch oficiálnych systémov prepisu arabčiny je 

potrebné vyriešiť čo najskôr. 

Na zasadnutí sa pripravila aj správa o činnosti pre 11. konferenciu OSN o štandardizácii geografických 

názvov. 

Peter Jordan a Peeter Pӓll zverejnili závery zo zasadnutia aj v Bulletine UNGEGN č. 52. 
Koordinátori oboch pracovných skupín hľadajú za seba náhradu a naďalej sa chcú podieľať na činnosti 

ako radoví členovia. 

Novým koordinátorom Pracovnej skupiny pre exonymá bude Kohei Watanabe z Japonska. 

Zasadnutia skupiny sa preto budú častejšie konať mimo Európy. 

Závery zo zasadnutia Pracovnej skupiny pre exonymá 

 

Na základe diskusie sa prijali všeobecne platné charakteristiky. Boli zhrnuté kritériá na používanie 
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exoným a spresnenie kritérií výberu exoným. Kritériá by mali predovšetkým zohľadňovať okolnosti za 

ktorých sa exonymá používajú a mali by tiež slúžiť na používanie exoným v budúcnosti. 

 

Kritériá vychádzajúce z jazykovej oblasti 

 

Exonymá sa používajú  

- v jazyku príjemcu informácie 

- v prípade, že endonymum obsahuje špecifické prvky vrátane rodu 

 

Kritériá súvisiace s geografickým objektom 

 

Exonymá sa používajú, ak pomenovaný geografický objekt 

- má úzke a tradičné väzby na jazykovú komunitu príjemcu 

- je dôležitý historicky i v súčasnej dobe (pre jazykovú komunitu príjemcu) 

- presahuje jazykové hranice 

 

Príspevky týkajúce sa exoným budú zverejnené ako odborné príspevky v pripravovanom zborníku, 

ktorého vydanie sa predpokladá koncom roku 2017 v Rakúsku. 

 

Závery zo zasadnutia Pracovnej skupiny pre latinizačné systémy 

 

Výsledkom diskusie o prepise arabčiny je list adresovaný Arabskej regionálnej skupine (ADEGN) 

s navrhovanými odporúčaniami. Súhrn odporúčaní je zverejnený na stránkach Pracovnej skupiny pre 

latinizačné systémy Recommendation on the proposed romanization systemfor Arabic (Odporúčanie 

k navrhovanému systému prepisu arabčiny). 

 

Na webovej stránke Pracovnej skupiny pre latinizačné systémy sú zverejnené aj ďalšie materiály, ktoré 

sú výsledkom práce členov tejto pracovnej skupiny, správy zo zasadnutí a rezolúcie.  

 

 

Na záver rokovania sa dňa 8. 4. 2017 uskutočnila fakultatívna odborná exkurzia do Kutnej Hory, ktorú 

zorganizovali pracovníci sekretariátu Názvoslovnej komisie ČÚZK a ktorej sa zúčastnila väčšina 

prítomných. 

 

 

Erráta k vydaným publikáciám 

 

V názvoslovných publikáciách okresov  vydávaných v rokoch 1983-2003 sú uvedené nasledujúce 

nesprávnosti: 

1. pri názve je uvedený nesprávny druh objektu 

Názov 
Správny druh 

objektu 

Druh objektu 

uvedený v 

publikácii 

Okres Obec (k. ú, ak je odlišné) 

     

Geografické názvy okresu Bardejov (1992) 

Košiar les chrbát Bardejov Hertník 

Úboč vrch chrbát Bardejov Kurima 

Krivá cesta cesta chrbát Bardejov Osikov 

Vrchy pole vrch Bardejov Richvald 

Petrášov pole vrch Bardejov Tarnov 
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Geografické názvy okresu Bratislava-vidiek (1983) 

Strmina hrebeň, chrbát kopec Malacky Borinka 

Zbojnícky jarok dolina vodný tok Malacky Borinka 

Kruh slepé rameno vodný tok Malacky Gajary 

Pavlínka kanál vodný tok Malacky Stupava; Mást III 

Stará Morava mŕtve rameno vodný tok Malacky Vysoká pri Morave 

Orlovské vŕšky hrebeň, chrbát vrch Malacky 
Záhorie (vojenský obvod) 

(Riadok) 

Silnica samota 
rekreačná 

oblasť 
Pezinok Budmerice 

Jelenec vrch hrebeň Pezinok Častá 

Malé kobylie les kopec Pezinok Častá 

Stará skala vrch chrbát Pezinok Dubová 

Sklenený vrch skala, skaly kopec Pezinok Modra 

Dubový vŕšok vinica kopec Pezinok Pezinok 

Paseka les kopec Pezinok Pezinok 

Krkavec les kopec Pezinok Pezinok (Grinava) 

     

Geografické názvy okresu Dunajská Streda (1992) 

Bačianske rameno rameno rieky vodný tok Dunajská Streda Baka 

Gabčíkovské 

rameno 
rameno rieky vodný tok Dunajská Streda Baka 

Gabčíkovo vodné dielo 
vodná nádrž 

vo výstavbe 
Dunajská Streda 

Baka, Bodíky, Bratislava-

Čunovo (Čunovo), Bratislava-

Podunajské Biskupice 

(Podunajské Biskupice), 

Dobrohošť, Gabčíkovo, 

Hamuliakovo, Horný Bar (Horný 

Bar, Šuľany), Kalinkovo, 

Kyselica, Rohovce, Sap, 

Šamorín (Čilistov, Mliečno, 

Šamorín), Trstená na Ostrove, 

Vojka nad Dunajom 

Bodícke rameno rameno rieky vodný tok Dunajská Streda Bodíky 

Vrbina-Holiare kanál vodný tok Dunajská Streda Čiližská Radvaň 

Vojčianske rameno rameno rieky vodný tok Dunajská Streda 
Dobrohošť, Kyselica, Vojka 

nad Dunajom 

Gabčíkovo 
vodná 

elektráreň 

vodná nádrž 

vo výstavbe 
Dunajská Streda Gabčíkovo 

Išpánsky Dunaj rameno rieky vodný tok Dunajská Streda Gabčíkovo, Sap 

Diarhan kanál vodný tok Dunajská Streda Horná Potôň 

Kľúčovské rameno mŕtve rameno vodný tok Dunajská Streda Kľúčovec, Medveďov 

Horné vrbiny pole cesta Dunajská Streda Padáň 

Volský pasienok pole jazero Dunajská Streda Trstená na Ostrove 

Vydrí kanál kanál 
zaniknutý 

názov 
Dunajská Streda 

Vrakúň (Nekyje na Ostrove, 

Vrakúň) 

     

Geografické názvy okresu Galanta (1993) 

Salibský Dudváh vodný tok kanál Galanta Dolné Saliby 

Bystré jazierko jazero vodná plocha Galanta Tešedíkovo 

Pod záhradami pole miestna časť Galanta Topoľnica 
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Za železnicou pole miestna časť Galanta Topoľnica 

Derňa vodný tok kanál Galanta, Šaľa 

Diakovce, Dolné Saliby, 

Galanta (Galanta, Nebojsa), 

Gáň (Brakoň; Gáň), Sereď, 

Tešedíkovo, Topoľnica, Veľká 

Mača 

Bystré jazierko jazero vodná plocha Šaľa Tešedíkovo 

     

Geografické názvy okresu Humenné (1993) 

Ostrý vrch hrebeň, chrbát vrch Humenné Dedačov 

Neteča pole 
zastavaná 

plocha 
Humenné Humenné 

Pod Sokolejom pole 
zastavaná 

plocha 
Humenné Humenné 

Pýchovica les vrch Humenné Jankovce 

Kliny pole vrch Humenné Sopkovce 

Tri tably 
priesmyk, 

sedlo 
vrch Humenné 

Valaškovce (vojenský obvod); 

Valaškovce-Sever 

Magura les chrbát Medzilaborce Čabalovce 

Zadná Kýčera lúka, pasienok vrch Medzilaborce Čabalovce 

Nad Hrbom hrebeň, chrbát vrch Snina Nová Sedlica 

Stužica les 
chránené 

územie 
Snina Nová Sedlica 

Staňov vrch pole vrch Snina Snina 

Vrch pole vrch Snina Snina 

     

Geografické názvy okresu Komárno (1991) 

Suchý vrch vinica vrch Komárno Modrany 

Veľká dolina dolina pole Komárno Modrany 

Balogovo pole 
hospodársky 

dvor 
Komárno Trávnik 

     

Geografické názvy okresu Levice (1993) 

Perec kanál vodný tok Levice 

Hontianska Vrbica, Hronské 

Kľačany, Kukučínov (Malý 

Pesek), Levice, Malé Ludince, 

Mýtne Ludany, Sikenica 

(Trhyňa, Veľký Pesek), Šalov, 

Starý Tekov, Zalaba, Zbrojníky 

(Dolné Zbrojníky, Horné 

Zbrojníky) 

Drsný kopec pole svah Levice Kubáňovo 

Holý breh pole svah Levice Kubáňovo 

Pastvina pole svah Levice Kubáňovo 

Vrchné lúka, pasienok vrch Levice Pečenice 

Kusá hora kameňolom vrch Levice Rybník 

Čereš svah vrch Levice Zalaba 

Bôbovec pole vrch Levice Zbrojníky (Horné Zbrojníky) 

Malý vrch sad, záhrada svah Levice Zbrojníky (Horné Zbrojníky) 

Kozí hrebeň 
pole, lúka, 

pasienok 
chrbát Levice Žemberovce 
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Geografické názvy okresu Michalovce (1993) 

Tri tably 
priesmyk, 

sedlo 
vrch Sobrance Remetské Hámre 

Rákošová pole vrch Michalovce Iňačovce 

Mykár pole vrch Michalovce Krásnovce 

Stolárka lúka, pasienok vrch Michalovce Michalovce; Močarany 

Šuniansky grúň pole vrch Michalovce Senné 

Veľká lúka lúka, pasienok vrch Sobrance Kristy 

Petrovský grúň pole vrch Sobrance Nižné Nemecké 

Hlava lúka, pasienok vrch Sobrance Tibava 

Hlava vinica vrch Sobrance Tibava 

Krivé jarky pole vrch Sobrance Tibava 

Lipaňa 
les, lúka, 

pasienok 
vrch Sobrance Tibava 

Tibavská tabla pole vrch Sobrance Tibava 

     

Geografické názvy okresu Nitra (1988) 

Brančský vrch sad, záhrada vrch Nitra Branč 

Silastov pole kopec Nitra Žitavce 

Malé Dubovo les vrch Zlaté Moravce Jedľové Kostoľany 

Sýkorova dolina dolina úboč Zlaté Moravce Topoľčianky 

Žikavka pole vodný tok Zlaté Moravce Topoľčianky 

Kamenný vrch les vrch Zlaté Moravce Zlatno 

Človečí vrch vrch hrebeň Zlaté Moravce Žitavany (Opatovce) 

     

Geografické názvy okresu Nové Zámky (1993) 

Perec kanál vodný tok Levice Kamenín, Pavlová, Sikenička 

Chalupček pole vrch Nové Zámky Branovo 

Barančiarka pole vrch Nové Zámky Jatov 

Trnovec kanál vodný tok Nové Zámky Jatov 

Švajčiareň pole vrch Nové Zámky Rastislavice 

Čerešňová cesta cesta dolina aj les Nové Zámky Veľké Lovce 

Máriačalád 
zrúcanina 

kláštora 
samota Nové Zámky Veľké Lovce 

Orechová cesta cesta dolina aj les Nové Zámky Veľké Lovce 

     

Geografické názvy okresu Považská Bystrica (1994) 

Kráľov vrch les vrch Ilava Krivoklát 

Mánová hora les vrch Ilava Vršatské Podhradie 

Kráčiny les miestna časť Ilava Sedmerovec 

Kobylia dolina les 
Považská 

Bystrica 
Domaniža (Kardošova Vieska) 

Záhlbočie pole vrch 
Považská 

Bystrica 
Horný Lieskov 

Malé Priepasti les pole 
Považská 

Bystrica 
Domaniža (Domaniža) 

     

Geografické názvy okresu Prešov (1992) 

Čierna hora hrebeň, chrbát vrch Prešov Hrabkov, Klenov 

Okrúhla les vrch Prešov Hrabkov 

Široká hora les vrch Prešov Hrabkov 
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Zábrezie pole vrch Prešov Hrabkov 

Hora pole vrch Prešov Lažany 

Konopiská lúka, pasienok 
zastavaná 

plocha  
Prešov Ľubotice 

Repiská pole 
zastavaná 

plocha. 
Prešov Ľubotice 

Roveň pole 
zastavaná 

plocha 
Prešov Ľubotice 

Vlčie doly pole vrch Prešov Prešov 

Popovské pole vrch Sabinov Hubošovce 

     

Geografické názvy okresu Prievidza (1994) 

Krivá breza les vrch Prievidza Bystričany 

Lachov vrch skala, skaly vrch Prievidza Bystričany 

Horný Hrádok skala, skaly vrch Prievidza 
Bystričany, Kamenec pod 

Vtáčnikom 

Červená skala skala, skaly vrch Prievidza Čereňany 

Trniny les vrch Prievidza Diviaky nad Nitricou 

Dolný kostolík les svah Prievidza Kamenec pod Vtáčnikom 

Ploský lúka, pasienok vrch Prievidza Kanianka 

Hôrka lúka, pasienok vrch Prievidza Lehota pod Vtáčnikom 

Vysoká hrebeň, chrbát svah Prievidza Malinová 

     

Geografické názvy okresu Senica (1989) 

Moravka jazero vodný tok Malacky Malé Leváre 

Dolný Šranek horáreň les Trnava Hlboké 

Fliačky vrch pole Trnava Hlboké 

Myjavské jazero lúka, pasienok močiar Senica Kúty 

Bištava vodný tok kanál Senica Dojč 

Dolný Šranek horáreň les Senica Hlboké 

Fliačky vrch pole Senica Hlboké 

Vinohrádky vrch pole Senica Hlboké 

Dlhé zeme na 

dolinách 
sad, záhrada pole Senica Kúty 

Macalka samota chaty Senica Prietrž 

Holíčske diely pole vrch Senica Radimov 

Veľká hora vrch aj pole vrch Senica  Senica 

Vrátna pole svah Skalica Skalica 

     

Geografické názvy okresu Spišská Nová Ves (1992) 

Čierna hora hrebeň, chrbát vrch Gelnica Margecany 

     

Geografické názvy okresu Svidník (1993) 

Bukovská hôrka vrch kaplnka Stropkov Bukovce 

Radomky les chrbát Svidník Beňadikovce 

Široké les vrch Svidník Beňadikovce 

Babinec les vrch Svidník Dubová 

Medzi jarkami lúka, pasienok svah Svidník Mlynárovce 

Medzi jarkami pole svah Svidník Mlynárovce 
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Geografické názvy okresu Topoľčany (1985) 

Zvadlivé les kopec 
Bánovce nad 

Bebravou 
Zlatníky 

Žobrák les kopec 
Bánovce nad 

Bebravou 
Zlatníky 

Vŕšky hrebeň, chrbát svah Partizánske Bodzany 

Tlstá hora chrbát dolina Topoľčany Podhradie 

     

Geografické názvy okresu Trebišov (1991) 

Starý Laborec mŕtve rameno vodný tok 
Michalovce, 

Trebišov 
Oborín (Kucany), Sirník 

Pasienkový vŕšok lúka, pasienok vrch Michalovce Kapušianske Kľačany 

Starý Bodrog mŕtve rameno vodný tok Trebišov 

Borša, Klin nad Bodrogom, 

Somotor (Véč), Streda nad 

Bodrogom, Viničky 

Kláštorský vrch les vrch Trebišov Cejkov 

Kláštorský vrch pole vrch Trebišov Cejkov 

Trniansky vrch les vrch Trebišov Kašov 

Chlmecké kopce pole vrchy Trebišov Malý Horeš 

Chlmecké kopce vinica vrchy Trebišov Malý Horeš 

Pustovník vrch svah Trebišov Soľnička 

Krivé jazero jazero močiar Trebišov Svätá Mária 

Medzi Petencom jazero močiar Trebišov Svätá Mária 

Majerský rad pole 
zastavaná 

plocha 
Trebišov Svätuše 

Ostrov mŕtve rameno močiar Trebišov Viničky 

     

Geografické názvy okresu Trenčín (1991) 

Kráľov vrch les vrch Trenčín Horné Srnie 

Zelená voda rybník 
mŕtve 

rameno 

Nové Mesto nad 

Váhom 
Kočovce (Rakoľuby) 

Zelená voda jazero 
mŕtve 

rameno 

Nové Mesto nad 

Váhom 

Beckov, Nové Mesto nad 

Váhom 

Kamienka les chrbát 
Nové Mesto nad 

Váhom 
Modrová 

Langáč hrebeň, chrbát vrch Trenčín Omšenie 

Dolné záhumnie pole miestna časť Trenčín Trenčianska Teplá 

Dolné záhumnie sad, záhrada miestna časť Trenčín Trenčianska Teplá 

Kňazov vrch hrebeň, chrbát vrch Trenčín Trenčianska Teplá 

     

Geografické názvy okresu Trnava (1985) 

Červené vŕby pole kopec Piešťany Piešťany 

Kúpeľný ostrov park kúpele Piešťany Piešťany 

Tatárske les kopec Trnava Lošonec 

Gajdárová pole dolina Trnava Šelpice 

Handliarovská 

skala 
vrch skala Trnava Trstín 

Holý vrch kameňolom kopec Trnava Trstín 
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Geografické názvy okresu Vranov nad Topľou (1990) 

Kostolný vrch pole vrch Humenné Vyšná Sitnica 

Kozí hrb les vrch 
Vranov nad 

Topľou 
Banské 

Dolina obrov dolina les 
Vranov nad 

Topľou 
Hermanovce nad Topľou 

Lomenská hora hrebeň, chrbát les 
Vranov nad 

Topľou 
Matiaška 

Lysá hora vrch les 

Vranov nad 

Topľou; 

Humenné 

Kvakovce, Petrovce; Ruská 

Poruba 

Sýkorova dolina les dolina 
Vranov nad 

Topľou 
Zámutov 

     

Geografické názvy okresu Žiar nad Hronom (1986) 

Hrad vrch hrebeň 
Banská 

Štiavnica 
Podhorie (Žakýl) 

 

 

2. názov je uvedený v registri, ale v texte publikácie chýba  

 

Správny názov Druh objektu  Okres Obec (k. ú, ak je odlišné) 

    

Geografické názvy okresu Vranov nad Topľou (1990) 

Za mlynom pole Vranov nad Topľou Malá Domaša 

Náklo pole Vranov nad Topľou Nižný Hrušov 

Mydliny pole Vranov nad Topľou Ondavské Matiašovce 

Šafárka pole Vranov nad Topľou Ondavské Matiašovce 

 

 

3. v texte publikácie je uvedený nesprávny názov 

 

Správny názov 
Názov uvedený v 

publikácii 
Druh objektu  Okres Obec (k. ú, ak je odlišné) 

     

Geografické názvy okresu Bratislava-vidiek (1983)  

Mlynský potok Mlynský kanál vodný tok Pezinok Slovenský Grob 

     

Geografické názvy okresu Humenné (1993) 

Daňová Danová vodný tok Medzilaborce 
Medzilaborce 

(Medzilaborce, Vydraň) 

     

Geografické názvy okresu Levice (1993) 

Veľké pasienky Veľke pasienky 
pole aj sad aj 

vinica 
Levice Čaka 

     

Geografické názvy okresu Michalovce (1993) 

Duša Preložka Duše kanál Michalovce Pozdišovce 

Syrový potok Koňušský potok vodný tok Sobrance Choňkovce 

Horniansky les Hornianske vrchy vrch, les Sobrance Koňuš 

Zverinec Obora les Sobrance Vyšná Rybnica 
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Geografické názvy okresu Nitra (1988) 

Panský les Štátne lesy les Nitra Jelenec 

Tretie pole Tretie pole Zlaté Moravce Volkovce 

     

Geografické názvy okresu Považská Bystrica (1994) 

Radotiná Radotina vodný tok Považská Bystrica Klieština 

     

Geografické názvy okresu Senica (1989) 

Zúbková Zubková les Myjava Brezová pod Bradlom 

     

Geografické názvy okresu Svidník (1993) 

Nižná Baňa Baňa vrch, les Stropkov Stropkov (Bokša) 

     

Geografické názvy okresu Topoľčany (1985) 

Janová Jánová les Partizánske Skačany 

Radošinka Radošina vodný tok Topoľčany Biskupová 

     

Geografické názvy okresu Trenčín (1991) 

Vrchy Vrch les Nové Mesto nad Váhom Čachtice 

Pod 

Kochanovcom 
Kochanovec les Nové Mesto nad Váhom Višňové 

Horné Bradlo Horné bradlo vrch Trenčín Adamovské Kochanovce 

     

Geografické názvy okresu Trnava (1985) 

Nový majer Nový Majer samota Trnava Dolná Krupá 

     

Geografické názvy okresu Vranov nad Topľou (1990) 

Medvedia Medvedie vrch Humenné Ruská Poruba 

Breziny Za Brezinami les Vranov nad Topľou Detrík 

Breziny Za Brezinami pole Vranov nad Topľou Detrík 

Košarisko Grófsky les les Vranov nad Topľou Jastrabie nad Topľou 

Biela debra Biela hora les Vranov nad Topľou Remeniny 

Biela debra Biela hora 
lúka, 

pasienok 
Vranov nad Topľou Remeniny 

Vrch Vrchy les Vranov nad Topľou Remeniny 

Pod prielohmi Pod Prielohmi pole Vranov nad Topľou Skrabské 
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