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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-5963/ 2019 zo dňa 3. 9. 2019 

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 
3401/2018-242/6747 z 13. 6. 2018, č. MK-2732/2019-212/11952 z 19. 8.2019 a  na základe súhlasného 
stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

1707 názvov geografických objektov z  okresu Považská Bystrica, ktoré rozšíria obsah 
základnej bázy údajov pre geografický informačný systém: 

 
1.  z katastrálneho územia Bodiná štandardizuje 30 názvov: 

Berzekov lán (sad, záhrada); Dolina (lúka, pasienok); Dolinky (les); Dolný laz (pole); Dúbrava (lúka, 
pasienok); Dužiny (pole); Franová (les); Hájiky (les); Hlodské (pole); Jastrabie (lúka, pasienok); 
Jaškovec (les); Kopanica (lúka, pasienok); Lány (lúka, pasienok); Marek (pole); Medzibôrie (lúka, 
pasienok); Nadávky (lúka, pasienok); Noviny (les); Pod Černovom (les); Povrázky (pole); 
Predlamačie (sad, záhrada); Skalka (les); Slatiny (lúka, pasienok); Sokolová (lúka, pasienok); 
Uhlisko (les); Viešky (les); Vláka (les); Vysoký vrch (les); Za Okrúhlym (pole); Záhajčie (les); Zlatý 
dielec (les);  
 
1.1.  z katastrálneho územia Bodiná upravuje 1 názov: 
Jankech vrch (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Jankovie vrch; 

 
2.  z katastrálneho územia Briestenné štandardizuje 20 názvov: 

Kačka (les); Kobielky (pole); Medzné (les); Nad sadmi (les); Nivy (les); Okolo skálčia (les); Ostrý 
vrch (les); Pod Brieštekmi (lúka, pasienok); Pod Bukovinou (les); Pod Stankovcom (pole); 
Podbúčie (lúka, pasienok); Poľovnícky jarok (chodník); Riečičky (les); Skalky (les); Smahová (les); 
Smrečie (les); Stankovec (les); Zádobie (lúka, pasienok); Zálužok (pole); Žiarec (les);  
 

3.  z katastrálneho územia Brvnište štandardizuje 25 názvov: 
Bačov (pole); Bečkov (pole); Bukoviny (les); Doliny (les); Drahaňová (lúka, pasienok); Hlotnov 
(pole); Hoľov (sad, záhrada); Holý vrch (les); Hôrky (pole); Hričovcov (lúka, pasienok); Hrnčiarov 
(lúka, pasienok); Chrastie (les); Koblihov (lúka, pasienok; pole); Krajčova štvrť (pole); Lazúra (les); 
Lukáčov (les; lúka, pasienok); Maríková (les); Matiašov (les); Pazdernov (lúka, pasienok); Poliaškov 
(lúka, pasienok); Prídavky (les); Rýdzov (sad, záhrada); Smatanov (les); Stráne (les); Západliská 
(les);  
 

4.  z katastrálneho územia Čelkova Lehota štandardizuje 26 názvov:  
Beniačová (lúka, pasienok); Briestenský diel (les); Dielec (les); Háje (les); Hornianske (pole); 
Jastrabie (les); Kapustný vŕšok (pole); Kobylia dolina (dolina); Kobylie (les); Kreslo (les); Mikšinec 
(lúka, pasienok); Modráková (pole); Ploštiny (lúka, pasienok); Pod jamou (pole); Pod Kačkou (les); 
Pod Priesečnou (les); Poddielie (pole); Poddubie (pole); Pred Kobylím (les); Priečnice (pole); 
Prostredný (les); Smrečie lazy (les); Svitkové (les); Zádielie (pole); Záhumnie (sad, záhrada); Žiar 
(les);  
 
4.1. z katastrálneho územia Čelkova Lehota upravuje 1 názov: 
Ostrá Kačka (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Ostrá Kečka; 
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5.  z katastrálneho územia Dolná Mariková štandardizuje 29 názvov: 
Abovci (majer, miestna časť, osada, samota); Bariny (lúka, pasienok); Behúnky (les); Bukoviny (les); 
Dedkov (les); Dlhé hony (pole); Dúbravy (lúka, pasienok); Figľovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Gáborka (les); Gacov (les); Hadoše (majer, miestna časť, osada, samota); Háj (les); 
Hantalova Kýčera (vrch); Hrdinov (pole); Chotárna (lúka, pasienok); Chrcholinec (les); Kamenitá 
(les); Kátlina (les); Kotlovina (les); Kriváčkov (pole); Maňové (les); Matejkov (les); Oblesky (les); 
Orgoňova Kýčera (les); Pod Poskľou (les); Podlazie (lúka, pasienok); Šimunky (pole); Škrabkovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Za ihriskom (pole);  
 

6.  z katastrálneho územia Dolný Lieskov štandardizuje 8 názvov: 
Hrbatá niva (pole); Chorvátky (lúka, pasienok); Jackové  (pole); Krúžok (les); Medziskladie (les); 
Nadstránie (les); Niva (sad, záhrada); Vinice (lúka, pasienok; pole);  
 

7.  z katastrálneho územia Dolný Moštenec štandardizuje 54 názvov: 
Babušovské (les); Brezovice (pole); Diel (les; lúka, pasienok); Dielnica (pole); Dolná lúka (pole); 
Dušanica (lúka, pasienok); Háj (pole); Hájik (pole); Hončeky (lúka, pasienok); Hriadky (pole; sad, 
záhrada); Hvozdie (les); Chrástky (pole); Kalný laz (pole); Kuvička (lúka, pasienok); Laz (pole); Lazy 
(les); Medzi lazmi (les); Na briežku (sad, záhrada); Na kopanici (lúka, pasienok; pole); Na lánoch 
(lúka, pasienok); Na rúbaniskách (les); Nad Zápotočím (pole); Nivy (lúka, pasienok); Noviny (lúka, 
pasienok); Ploštiny (pole); Pod dubím (lúka, pasienok); Pod Hvozdím (les); Pod krížom (les);  
Pod lánmi (lúka, pasienok); Pod Skalicami (pole); Pod Strachovnicou (pole); Pod vŕškom (les); 
Podcestie (pole); Podstránie (sad, záhrada; pole); Prašnice (pole); Predborie (pole); Prieseky (lúka, 
pasienok); Rovienky (lúka, pasienok); Rúbanisko (pole); Skalice (les); Stránie (pole); Trstnica (lúka, 
pasienok); Vrchoviny (lúka, pasienok); Vrchpotočie (les); Vŕšok (lúka, pasienok); Za Dielmi (lúka, 
pasienok; pole); Za Hôrčinou (sad, záhrada); Zadný Diel (lúka, pasienok; pole); Záhradky (lúka, 
pasienok); Záhrady (sad, záhrada); Záhumnie (pole); Zápotočie (majer, miestna časť, osada, samota); 
Žadovce (les); Žadovec (les);  
 

8.  z katastrálneho územia Domaniža štandardizuje 116 názvov: 
Baranie (pole; vrch); Basa (pole); Biele vŕšky (pole); Bohnívka (les); Brezina (les); Čačkovec (les); 
Čertova skala (les); Čutková (les); Diel (les); Dielnica (pole); Dĺžava (lúka, pasienok); Dolina (les); 
Dolinka (lúka, pasienok); Dolinky (pole); Dolná roveň (les); Dolné lúky (sad, záhrada); Dolný kút 
(lúka, pasienok); Domanižská horáreň (horáreň); Drahy (les); Dubová (pole); Dubové lány (pole); 
Farárová (les); Hlavy (les); Hodinkové (les); Hodoň (les); Hony (pole); Horekončie (lúka, pasienok); 
Horná roveň (les); Hrdlá (les); Jamy (les); Jazerné (les); Jelková (les); Jelšie (lúka, pasienok); 
Kamenné (les); Kňazovina (les); Kolárovec (les); Kopaná (pole); Lánce (sad, záhrada); Lažteky 
(les); Lúky (lúka, pasienok); Majer (sad, záhrada); Malá Kováčová (les); Malé Priepasti (les); Mališ 
(les; pole); Mažiar (les); Medzivŕšie (les); Močidlá (lúka, pasienok); Na Baranie (les); Na Masné (les); 
Nad brehom (lúka, pasienok); Nad kaštieľom (les); Nad Kopanou (les); Nad Slatinami (les); 
Nadgodie (pole); Nadkaštielie (pole); Nadkostolie (lúka, pasienok); Zakrížie (lúka, pasienok); 
Nadplotie (sad, záhrada); Niva (les); Niže dediny (sad, záhrada); Od Sádočného (les); Panský vrch 
(les); Pecháčková (les); Piesky (lúka, pasienok); Pod bezom (les); Pod Borové (les); Pod Brezinou 
(les); Pod Dielom (les; pole); Pod Dúpnou (lúka, pasienok); Pod Kocianom (sad, záhrada);  
Pod Kopanou (pole); Pod medzou (les); Pred Stošínom (pole); Pod stráňou (les); Podbôrie (les); 
Podlipie (les); Podskalie (les; pole); Pred Brezným (lúka, pasienok); Pred Jarky (les); Pred Slatinami 
(pole); Predný Diel (pole); Pri Čertovej skale (lúka, pasienok); Prieložky (sad, záhrada); Richtárska 
(les); Rovné (les; lúka, pasienok); Rybníky (lúka, pasienok); Sádočnianske (pole); Sklady (les); 
Slatina (les); Slatiny (pole); Slopy (les); Sraste (les); Stráň (les); Struhárka (dolina); Sučia (les); 
Súkennícka (les); Šaloviny (les); Školská (pole); Štvrtky (les; pole); Tiesňava (les); Tmavá (les); 
Uhliská (les); Vrchdiel (pole); Vrchdolinka (les); Vrchná Kováčová (les); Vŕšok (lúka, pasienok); 
Vypálená (les); Vystrkov (les); Za hôrky (pole); Zadný Diel (pole); Záhony (sad, záhrada); Zájarčie 
(les); Zákrižie (pole); Zapasienčie (sad, záhrada); Zapavlovčie (sad, záhrada); Záriečie (sad, 
záhrada);  
 
8.1. z katastrálneho územia Domaniža upravuje 1 názov:  
Veľká Hlava (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Veľká hlava; 
 

9.  z katastrálneho územia Ďurďové štandardizuje 17 názvov: 
Bukovina (les); Dolinky (les; lúka, pasienok); Holý vrch (les); Hradisko (les); Janové (les); Kohilovec 
(les); Kruhy (les); Na skladoch (pole); Pod Borovou (pole); Poddielčie (les); Podstránčie (lúka, 
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pasienok); Pri Kráľovej (lúka, pasienok); Svehráč (pole); Valáškov lán (lúka, pasienok); Vrchjamie 
(pole); Za hájom (pole); Zájamie (pole);  
 

10.  z katastrálneho územia Hatné štandardizuje 21 názvov: 
Dielnice (les); Drahy (lúka, pasienok); Kalmovské (lúka, pasienok); Kopánka (lúka, pasienok); Kraj 
(lúka, pasienok); Lazy (les); Medziriečie (sad, záhrada); Na Dielci (lúka, pasienok); Na skale (lúka, 
pasienok); Pod Bytče (les); Pod Dielom (les); Pod Hôrky (les); Podborie (lúka, pasienok); Pole (sad, 
záhrada); Predlazie (lúka, pasienok); Sánka (lúka, pasienok); Sojkové (les); Vápenná  (les); Za riekou 
(les); Záhumnie (lúka, pasienok); Zákostolčie (lúka, pasienok; les);  
 
10. 1. z katastrálneho územia Hatné upravuje 2 názvy: 
Pod Skalicou (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Podskaličie; Stožisko (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Stožiská; 
 

11.  z katastrálneho územia Horná Mariková štandardizuje 60 názvov: 
Bačov (lúka, pasienok); Bakalíkovci (majer, miestna časť, osada, samota); Bakalov (les); Bradelné 
(les); Bradelniansky vrch (vrch); Brhlov Baran (les); Buchov (les); Čovia (les);  
Dubová nad Bahnom (les); Dunov (les); Grúnik (vrch); Hantalova Kýčera (vrch); Hlboké (les); 
Hluchá jama (les); Hrkotov (les); Hrkotovci (majer, miestna časť, osada, samota); Chochlov (les); 
Chochlovci (majer, miestna časť, osada, samota); Javorník (les); Kadlubové (les); Kaniakov (les); 
Kaniakova skala (vrch); Kľuchovci (majer, miestna časť, osada, samota); Kobárovský Baran (les); 
Kopincovci (majer, miestna časť, osada, samota); Kriváčkov Baran (les); Kurtin (les); Kýčera (vrch); 
Lipové (les); Martinov Baran (les); Matejkov (les); Mlynárske brehy (lúka, pasienok);  
Nad Modlatínom (lúka, pasienok); Oblaz (vrch); Omámovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Paliesok (les); Panička (les); Papradňanov Žiar (les); Paseky (majer, miestna časť, osada, samota); 
Pasiečka (lúka, pasienok); Pizúrovce (majer, miestna časť, osada, samota); Pleškov (lúka, pasienok); 
Pozdechov (les); Raganka (vrch); Rovné (les; majer, miestna časť, osada, samota); Rúbane (lúka, 
pasienok); Slatina (les); Smarhánka (les); Stolečné (majer, miestna časť, osada, samota); Suchovrch 
(les); Šmarhanova hora (les); Tŕňov Baran (les); Tylkov (les); Úboč (lúka, pasienok); Urgošov (pole); 
Urgošov Baran (les); Vlkov (les); Vráblov Baran (les); Vrchoňa (vrch); Žiar (vrch);  
 
11.1. z katastrálneho územia Horná Mariková upravuje 1 názov: 
Podskľa (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Podskla; 
 

12.  z katastrálneho územia Horný Lieskov štandardizuje 40 názvov: 

Bodinech borie (les); Dolné Hvozdy (pole); Dolné Záhliničie (pole); Hájik (lúka, pasienok); Hlavy 
(sad, záhrada); Hlboč (lúka, pasienok); Horné Záhliničie (pole); Horný vrch (lúka, pasienok); Hvozdy 
(les); Krúžky (lúka, pasienok); Kútiny (les; lúka, pasienok); Laz (lúka, pasienok); Lúčne (lúka, 
pasienok); Lúky (les; lúka, pasienok); Machlina (les); Močiar (lúka, pasienok); Mokynie (les); 
Nadlúčie (lúka, pasienok); Niva (lúka, pasienok; sad, záhrada); Osikové (lúka, pasienok; les); 
Pasienok (les); Podkrížie (lúka, pasienok); Podlúčie (lúka, pasienok; les); Podstránie (les; lúka, 
pasienok); Predná kultúra (lúka, pasienok); Pri hájiku (pole); Priepaste (pole); Sedlište (pole); 
Skalice (les; lúka, pasienok; pole); Stráňa (pole; les); Valientovo (pole); Vrchstrážne (lúka, pasienok); 
Zácestie (les); Zadná kultúra (les); Zadný laz (pole); Záhlbočie (pole); Záhliničie (lúka, pasienok); 
Zákosie (lúka, pasienok; sad, záhrada); Zámočidlie (sad, záhrada); Zdravá voda (les);  
 

13.  z katastrálneho územia Horný Moštenec štandardizuje 42 názvov: 

Babice (les); Boky (les); Čapotovec (les); Človečia (les); Dielnice (lúka, pasienok); Dlžiny (les); 
Dolné podcestie (lúka, pasienok); Dolné záhumnie (sad, záhrada); Háje (pole); Hlboké (les); Horná 
roveň (les); Horné podcestie (lúka, pasienok); Hošták (les); Hvozdy (pole); Kruhy (les); Kúty (pole); 
Lán (pole); Lány (les; lúka, pasienok); Laz pod Hájmi (les); Lúčna (les); Lúky (pole); Nálučie (pole); 
Pod skladom (lúka, pasienok); Pod Stráňou (pole); Pod Úvozom (les); Podhorčie (les); Predné 
hriadky (sad, záhrada); Prievrat (lúka, pasienok); Rúbanisko (pole); Sedlište (les); Skotňa (lúka, 
pasienok); Snožok (les); Stredné hriadky (sad, záhrada); Vrchdiel (lúka, pasienok); Vrchy (lúka, 
pasienok; pole); Za Prievratom (lúka, pasienok); Za Temným (les); Za Úvozom (les); Zadné hriadky 
(pole); Záchrastie (pole); Zájarčie (lúka, pasienok); Žľabiny (lúka, pasienok);  
 

14.  z katastrálneho územia Jasenica štandardizuje 21 názvov: 

Dielec (lúka, pasienok); Dolinky (lúka, pasienok); Dražné (les); Dúbrava (les; lúka, pasienok); Fliačky 
(lúka, pasienok); Hôrky (les); Chmeľové (les); Koliba (lúka, pasienok); Kopánky (sad, záhrada); Lány 
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(les); Lazište (lúka, pasienok); Lopušné (les); Lúčky (lúka, pasienok); Lúky (sad, záhrada); 
Medzichrastie (lúka, pasienok); Nadsadie (lúka, pasienok); Podklapie (lúka, pasienok); Poľovky 
(lúka, pasienok); Salaše (lúka, pasienok); Záhorčie (lúka, pasienok); Záhumnie (sad, záhrada);  
 

15.  z katastrálneho územia Kardošova Vieska štandardizuje 13 názvov: 

Dlhý lán (lúka, pasienok); Fačkovské (les); Chmelište (les); Jarky (lúka, pasienok); Kamenná dolina 
(dolina); Kobylia (dolina); Lány (lúka, pasienok); Lazy (lúka, pasienok); Nad Vieskou (les); Rovianky 
(les); Skotňa (lúka, pasienok); Studničky (les); Za Dlhým lánom (lúka, pasienok);  
 

16. z katastrálneho územia Klieština štandardizuje 6 názvov: 

Brunov (majer, miestna časť, osada, samota); Dušianovec (les); Horepotočný hon (les); Lukovie 
(les); Pri dube  (lúka, pasienok); Rybníky (lúka, pasienok);  
 

17. z katastrálneho územia Kostolec štandardizuje 30 názvov: 

Bukovina (lúka, pasienok); Dolinky (les); Drieňovka (les); Dubníky (lúka, pasienok); Ďurkovice (lúka, 
pasienok); Háj (les); Kavčia (les); Kliny (sad, záhrada); Kopanica (pole); Lánčeky (sad, záhrada); Laz 
(sad, záhrada); Lažtek (les); Obora (sad, záhrada); Pastovník (sad, záhrada); Pod Ostrencom (les); 
Pod Skalou (les); Pod Skotňou (lúka, pasienok); Podkružie (sad, záhrada); Podkunie (les); 
Podžľabie (sad, záhrada); Predné hony (sad, záhrada); Pri majeri (lúka, pasienok); Salašík (lúka, 
pasienok); Slepčie (les); Vysoká hora (vrch); Za Lazom (lúka, pasienok); Zadné hony (sad, záhrada); 
Záhumnie (sad, záhrada); Záskalská obora (lúka, pasienok); Závršie (les);  

 

18. z katastrálneho územia Malé Lednice štandardizuje 44 názvov: 

Adamovec (les); Čutková (les); Hlavy (pole); Horné Močidlá (les); Kiapeška (pole); Kobylia (les); 
Kosierky (les); Lánce (lúka, pasienok); Makovisko (les); Medzi jarkami (lúka, pasienok); Mladina (les; 
pole); Močidlá (lúka, pasienok); Na Novinách (lúka, pasienok); Nad močiare (les); Nad Smurovčím 
(pole); Niva (pole); Obecné pusty (les); Ogrnište (lúka, pasienok); Pálenice (les); Petrunka (les);  
Pod Lúčkami (lúka, pasienok); Pod Obrúbenou (les); Pod Slatinami (pole); Pri Dolnej vode (les); Pri 
Rybníčku (les); Richtársky vrch (les); Skalky (les); Slatiny (pole); Srniak (les; lúka, pasienok); 
Súhrad (sad, záhrada); Suchá (les); Španie (pole); Tisová (les); Tri kopce (les); Tŕstie (pole); 
Urbárske záhumnie (lúka, pasienok); Václavec (les); Vlčia jama (les); Vráta (les); Zadné vŕšky (lúka, 
pasienok); Zadný lán (pole); Zadrchmanová (les); Záholinčie (pole); Zemianske Makovisko (les);  

 

19. z katastrálneho územia Milochov štandardizuje 71 názvov: 

Belažský laz (majer, miestna časť, osada, samota); Bukovina (les); Cerová (les); Dedkovo (les);  
Dlhé hony (les); Drahošová (les); Dubník (les); Háj (les); Horný Milochov (majer, miestna časť, 
osada, samota); Hrby (les); Humenec (les); Chríb (les); Ivanová (lúka, pasienok); Jama (les);  
Janovy (majer, miestna časť, osada, samota); Jeluchovo (sad, záhrada); Kosáková (lúka, pasienok); 
Kútik (les); Lipková (les); Medzi Drahami (les); Mrázska jama (lúka, pasienok); Na jamách (les);  
Na Kosákovom (les); Na Priečnici (sad, záhrada); Na skalkách (les); Na vieskach (les);  
Nad cintorínom (majer, miestna časť, osada, samota); Nad Haptajom (lúka, pasienok);  
Nad Kondorkom (les); Pačkova Janovka (sad, záhrada); Pod Drahošovou (lúka, pasienok);  
Pod Ivanovou (lúka, pasienok); Pod Lažtekom (les); Pod Melkavami (les); Pod Salaškami (lúka, 
pasienok); Poduhlište (lúka, pasienok); Pohorelá (les); Predná Košeľa (lúka, pasienok);  
Predné lazy (lúka, pasienok); Predné Melkavy (lúka, pasienok); Predný Mondecký laz (lúka, 
pasienok); Pri Nosickom (les); Proti Paseckej skale (les); Ravice (les); Rúbané (les); Salašky (les; 
lúka, pasienok); Sklady (les); Stodolisko (les); Šamierova kopanica (les); Špalkovská kopanica 
(majer, miestna časť, osada, samota); Štepnica (sad, záhrada); Šuvarov laz (sad, záhrada); Šuvarov 
vrch (les); Šuvarová (sad, záhrada); Tomanovská kopanica (majer, miestna časť, osada, samota); 
Tomanovský vrch (les); Trnov laz (lúka, pasienok); U Hradňanských (majer, miestna časť, osada, 
samota); Uhliská (les); Uľahlisko na Chríbe (lúka, pasienok); Úvoz (les); Vaškov laz (lúka, pasienok); 
Včelín (majer, miestna časť, osada, samota); Vlčková (les); Zadná Košeľa (les); Zadné lazy (lúka, 
pasienok); Zadné Melkavy (lúka, pasienok); Zadný Mondecký laz (lúka, pasienok); Zelenačka (les); 
Žiar (sad, záhrada); Žľaby (les);  

 

19.1. z katastrálneho územia Milochov upravuje 1 názov: 

Gambové (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Gamovo; 
 

 



9 
 

20. z katastrálneho územia Orlové štandardizuje 22 názvov: 

Duhlisko (lúka, pasienok); Kopanice (lúka, pasienok); Kozín (lúka, pasienok); Krivé nivy (lúka, 
pasienok); Laz (lúka, pasienok); Na mestskom (pole); Nadhumnie (lúka, pasienok); Obora (les); 
Pekaríky (lúka, pasienok); Petrová (les); Pod Ostrým (les); Pod Zákopou (majer, miestna časť, 
osada, samota); Poddubovčie (lúka, pasienok); Potoky (sad, záhrada); Prielohy (les); Radová (lúka, 
pasienok); Stráň (les); Šimunová (lúka, pasienok); Viechy (les); Viešky (pole); Vlčková (les);  
Vrchy (les);  

 

21. z katastrálneho územia Papradno štandardizuje 159 názvov: 
Balážov (les); Belejov grúň (les); Beľušovci (majer, miestna časť, osada, samota); Beňovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Bibišovci (majer, miestna časť, osada, samota); Bobotov (les); 
Bosorovce (les); Brľanovci (majer, miestna časť, osada, samota); Cágľovci (majer, miestna časť, 
osada, samota); Cigánka (les); Cuhákov (les); Cupanova dolinka (majer, miestna časť, osada, 
samota); Čechalovci (majer, miestna časť, osada, samota); Čimborov (les); Diľov (les); Dohánov 
(les); Dolná Kržeľ (lúka, pasienok; les; majer, miestna časť, osada, samota); Dolná Suchá (majer, 
miestna časť, osada, samota); Dolný Grúnik (les; majer, miestna časť, osada, samota); Dukát (les); 
Fojtov (les); Gervo (les); Grúnik (les); Gumovci (majer, miestna časť, osada, samota); Harišovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Harvánkovce (les); Hladná (les); Hlúškovci (majer, miestna 
časť, osada, samota); Holienkovci (majer, miestna časť, osada, samota); Holotovci (majer, miestna 
časť, osada, samota); Hoľov (les); Holý vŕšok (lúka, pasienok); Horná Suchá (majer, miestna časť, 
osada, samota); Horné Bučkové (majer, miestna časť, osada, samota); Horné Vaškové (lúka, 
pasienok); Horní Vaškovci (majer, miestna časť, osada, samota); Horný Krížovec (majer, miestna 
časť, osada, samota); Hríbov (les); Hrncovci (majer, miestna časť, osada, samota); Hrošovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Hruškovci (majer, miestna časť, osada, samota); Chlebcovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Chríby (pole); Chumchálovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Jančov (les; majer, miestna časť, osada, samota); Jánošovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Javorčie (les); Javorinka (vrch); Javorník (les); Kaniakova skala (vrch); Klin (les); Kľudajovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Komjatné (les); Komjatné od Kržle (les);  
Komjatné od Tisového (les); Kontilové (lúka, pasienok); Kopšova dolina (les); Korýtka (les); 
Košiare (lúka, pasienok); Koškovec (les); Kováčov (les); Kremínovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Kýčera (les); Kýčerky (les); Ľališovci (majer, miestna časť, osada, samota); Ľapatovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Laziská (les); Lazy (les); Levčovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Lúky (lúka, pasienok); Majkovci (majer, miestna časť, osada, samota); Malé Brusné (les); 
Malé Jastrabie (les; majer, miestna časť, osada, samota); Malinovská (les); Malkovci (majer, miestna 
časť, osada, samota); Malý Modlatín (les); Markovec (les); Martoviech (lúka, pasienok); Matejovci 
(majer, miestna časť, osada, samota); Matiašov (les); Mišovci (majer, miestna časť, osada, samota); 
Mizerovci (majer, miestna časť, osada, samota); Močiarová (les); Modlatín (les; lúka, pasienok); 
Motyčné (les); Mrazničiská (les); Mrzká (les); Múdrych (lúka, pasienok); Na Jame (majer, miestna 
časť, osada, samota); Na potoku (majer, miestna časť, osada, samota); Na Skálie (les); Nad košiarmi 
(les); Nižšie farského (pole); Oblaz (vrch); Ostravica (les); Palkovci (majer, miestna časť, osada, 
samota); Palúchy (les); Panský háj (les); Pavlovci (majer, miestna časť, osada, samota); Pavúkov 
(les); Pietrové (les); Pilátovci (majer, miestna časť, osada, samota); Pinčiar (les); Pitovská (les); 
Počiatkové (les); Pod Holým vŕškom (lúka, pasienok); Pod Koškovcom (les; pole); Pod Panským 
hájom (les); Podžiar (les; lúka, pasienok); Pred Javorníkom (les); Pred Komjatným potokom (les); 
Pred Kržľou (les); Pred Ostravicou (les); Pred Veľkým Brusným (les); Rakytie (les); Ráztoka (les); 
Rumanovci (majer, miestna časť, osada, samota); Rybničiská (les); Santusovci (majer, miestna časť, 
osada, samota); Serovci (majer, miestna časť, osada, samota); Sihla (les); Skala (les); Skálie (les); 
Slávov (les); Smedišov (les); Staráky (les; majer, miestna časť, osada, samota); Suchá (les); 
Škrobatka (les; sad, záhrada); Švecovci (majer, miestna časť, osada, samota); Tarohovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Tisová (les); Tisové (les); Turkovo (lúka, pasienok); U Buša (majer, 
miestna časť, osada, samota); U Dohána (majer, miestna časť, osada, samota); U Drblíka (majer, 
miestna časť, osada, samota); U Dukáta (majer, miestna časť, osada, samota); U Ivulíka (majer, 
miestna časť, osada, samota); U Kydalky (majer, miestna časť, osada, samota); U Šipinca (majer, 
miestna časť, osada, samota); U Žofy (majer, miestna časť, osada, samota); Umrianovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); V Padve (majer, miestna časť, osada, samota); Váchalovci (majer, 
miestna časť, osada, samota); Vaškové (pole); Veľké Brusné (les); Vrchová (pole); Za Komjatným 
potokom (les); Za Kýčerou (les); Za Panským hájom (les); Za Stračinským potokom (les; lúka, 
pasienok); Za Vrchovou (pole); Za Zelenovcom (les); Záhrady (lúka, pasienok); Zapadliská (les); 
Zelenovec (les); Zendekovci (majer, miestna časť, osada, samota); Žbodákovci (majer, miestna časť, 
osada, samota); Žihľavy (les);  
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21. 1. z katastrálneho územia Papradno upravuje 4 názvy: 
Chuchmákovci (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Chuchmalovci; Ľapatovce (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Lopatovce; Macháčovci (majer, 
miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca podoba bola Badačov grúnik;   
Mäčiarová (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca podoba bola Močiarová; 
 

22. z katastrálneho územia Plevník-Drienové štandardizuje 45 názvov: 

Baškovec (lúka, pasienok); Dedovec (lúka, pasienok); Dolina (pole); Dolinky (les); Drahy (pole); 
Dúbrava (lúka, pasienok); Dúbravka (les); Dúbravy (les); Haladejova štepnica (les); Hoľazne (les); 
Horekončie (pole); Horné pole (pole); Hriadky (pole); Konské (lúka, pasienok); Kopačkov jarok (les); 
Kopanice (lúka, pasienok); Kopánky (lúka, pasienok); Kulhinec (pole); Lípie (les); Lúčky (lúka, 
pasienok); Lúky (lúka, pasienok); Malý Manín (les); Nad Červencom (pole); Nad Kremeňovcami 
(les); Nadovsie (pole); Nadtepličie (pole); Pajgerove jarky (lúka, pasienok); Pasienky (lúka, 
pasienok); Pod Hoľazňami (lúka, pasienok); Pod Lazišťom (pole); Pod Manínom (les); Podlípie 
(pole); Podvažie (lúka, pasienok); Podzemie (les); Pri hajove (pole); Radvaň (lúka, pasienok); Sihoť 
(lúka, pasienok); Sihôtky (pole); Strihoviské (pole); Uľahlé (lúka, pasienok); Úpotočie (lúka, 
pasienok); Úvozy (les); Za štrekou (pole); Zábrezie (les); Záhradište (les);  

 

23. z katastrálneho územia Počarová štandardizuje 17 názvov: 

Háj (les); Chríb (les); Kopanica (lúka, pasienok); Kopánky (lúka, pasienok); Lánce (pole); Lány (lúka, 
pasienok); Lazy (lúka, pasienok); Medené (pole); Niva (lúka, pasienok); Pietrová (les); Podhrabie 
(lúka, pasienok); Podstráň (pole); Príkra (les); Tarabová (les); Vrchy (pole); Vŕšky (pole);  
Zádubie (lúka, pasienok);  

 

24. z katastrálneho územia Podmanín štandardizuje 15 názvov: 

Diel (les); Dĺžiny (pole; lúka, pasienok);  Lánček (sad, záhrada); Manínec (lúka, pasienok); Močidlá 
(les); Nad sadmi (sad, záhrada); Nadobrazie (sad, záhrada); Nivy (pole); Pažitie (lúka, pasienok); 
Podlazie (les); Prašnice (lúka, pasienok); Trstenec (les); Zadné hony (sad, záhrada); Záhajčie (pole); 
Záhumnie (sad, záhrada);  

 

25. z katastrálneho územia Podskalie štandardizuje 45 názvov: 

Bradáčky (pole); Dielnice (pole); Dlžiny (pole); Dolná hôrka (les); Dolné nivy (lúka, pasienok); 
Doluvsie (lúka, pasienok); Drahnovce (lúka, pasienok); Fľaky (pole); Háj (les); Horná hôrka (les); 
Horné nivy (les); Kaplnka Panny Márie (kaplnka); Kaplnka svätého Jána (kaplnka); Kňazské potoky 
(lúka, pasienok); Kopanica (les; pole); Kopce (les); Kráčiny (pole); Kúty (les); Lány (lúka, pasienok); 
Lúky (les); Michalovo (les); Podlánky (lúka, pasienok); Podlieštie (les); Podmajerie (les); 
Podtrudovačie (lúka, pasienok); Predné záhrady (lúka, pasienok); Priečnica (les); Roháč (les); 
Rovne (les); Rovné (lúka, pasienok); Starý háj (les); Šafranice (lúka, pasienok); Trudovačie (lúka, 
pasienok); Uhrínovec (les); Úrybničie (pole); Vyše dediny (lúka, pasienok); Zadná niva (pole); 
Záhajčie (les); Záhorčie (pole); Záhumnie (les); Zákričie (sad, záhrada); Zamajerie (les); 
Zamarikovčie (lúka, pasienok); Záskalie (les; lúka, pasienok); Zatrudovačie (sad, záhrada);  

 

26. z katastrálneho územia Podvažie štandardizuje 16 názvov: 

Brezie (les); Dĺžavy (lúka, pasienok); Dolné Lúčky (lúka, pasienok); Dúbravy (les); Hlodky (lúka, 
pasienok); Horné Lúčky (les); Chríby (les); Kobelia (les); Lúky (pole); Potoky (les); Predné hony 
(lúka, pasienok); Prielohy (les); Rieky (pole); Skalka (lúka, pasienok); Uľahlé (les);  
Za kanálom (lúka, pasienok);  

 

27. z katastrálneho územia Považská Bystrica štandardizuje 60 názvov: 

Bukovina (sad, záhrada); Dedovec (lúka, pasienok; pole; sídlisko); Dolné lány (lúka, pasienok); 
Dúbravy (les); Dušanica (lúka, pasienok); Hliníky (majer, miestna časť, osada, samota); Holcov laz 
(lúka, pasienok); Horná Kamenná (lúka, pasienok; les; sad, záhrada); Horné Žiary (les); Hôrka (les); 
Hradište (sad, záhrada); Hrbotina (les; pole); Húštie (les; vrch); Jelšové (les; majer, miestna časť, 
osada, samota ); Kalšové (pole; sad, záhrada); Kalvária (les); Kamenná (les); Klčina (les; sad, 
záhrada); Kravince (les); Krivosúd (pole); Kruh (les); Kunice (les); Kunovec (les; pole); Kúty (les; 
lúka, pasienok); Kúty pri Moštenci (lúka, pasienok); Kvašov (les; lúka, pasienok); Lúčky (les); 
Makovce (pole); Mašková (lúka, pasienok); Matúšky (lúka, pasienok); Minárikov laz (majer, miestna 
časť, osada, samota); Na háji (sad, záhrada); Na Krížne (lúka, pasienok); Ondrejová (lúka, pasienok; 
les); Pod Maškovou (sad, záhrada); Pod Trstencom (pole); Podhlinie (sad, záhrada); Podkamenná 
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(sad, záhrada); Predborie (pole); Predokenná (les); Pri starej hradskej (pole); Priepasti (sad, 
záhrada); Rozkvet (sídlisko); Sádok (les); Sedlo (les); Starý háj (les); Strojárenská štvrť (majer, 
miestna časť, osada, samota); Šibenica (les; lúka, pasienok; pole; sad, záhrada); Trojica (pole);  
Úvoz (lúka, pasienok; sad, záhrada); Valašková (les); Vláky (lúka, pasienok); Vysoká  (lúka, 
pasienok); Za Kalváriou (les; sad, záhrada); Záblč (sad, záhrada); Zadné Záhorčie (lúka, pasienok); 
Zakvašov (pole; sad, záhrada); Zálipie (sad, záhrada); Zamakovce (les; pole);  
Zaprievratie (les; lúka, pasienok);  
 
27.1. z katastrálneho územia Považská Bystrica upravuje 1 názov: 
Pod Úvozom (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pod úvozom; 
 

28. z katastrálneho územia Považská Teplá štandardizuje 32 názvov: 
Blízke Závršie (pole); Červené smrečky (les); Dlhý diel (les; lúka, pasienok); Dolinky (lúka, 
pasienok); Dúbrava (pole); Dúbravy (les); Háje (les); Hlavy (sad, záhrada); Hrubá dolina (lúka, 
pasienok); Chrasť (lúka, pasienok; vrch); Chrástka (pole); Ivanka (pole); Jamy (les); Lánce (lúka, 
pasienok; pole); Malá dolina (les); Nad Bazalmi (les); Nad Drezákom (lúka, pasienok);  
Nad lipou (lúka, pasienok); Nad obrazmi (les); Nad Zálužím (lúka, pasienok); Pod Táračkou (lúka, 
pasienok); Pri jedli (les); Prievraty (pole); Stráň (les); Šafranica (sad, záhrada); Trstenec (les);  
Veľký Manín (les); Vrtižer (majer, miestna časť, osada, samota; lúka, pasienok); Za štrekou (pole); 
Zábreh (sad, záhrada); Záchrastie (sad, záhrada); Zdravá voda (les);  

 

28.1. z katastrálneho územia Považská Teplá upravuje 1 názov: 
Pod Táračkou (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Potoráčka; 
 

29. z katastrálneho územia Považské Podhradie štandardizuje 20 názvov: 
Do Zásypu (sad, záhrada); Dolná Kulichovská (lúka, pasienok); Farské (les); Horná Kulichovská 
(sad, záhrada); Ľahké (les); Lazy (les); Nivky (sad, záhrada); Okolo zámku (les); Ostré (les);  
Pod Krížnym (lúka, pasienok); Pod Stráňou (sad, záhrada); Podhorie (sad, záhrada); Rybárovské 
(les); Sklepité (les); Staré váhy (pole); Strženiská (pole); Šibeničné (les); Vlčia jama (les);  
Vysoké (vrch); Zásyp (sad, záhrada);  

 

30. z katastrálneho územia Praznov štandardizuje 36 názvov: 
Boky (les); Bystré (lúka, pasienok); Cesnátka (les); Diely (les); Dlhé (les); Dolina (lúka, pasienok); 
Doliny (les); Dubovec (les); Hraboviny (lúka, pasienok); Hriadky (lúka, pasienok); Jánová (les); 
Jánova dolina (dolina); Kopanice (les; lúka, pasienok); Králikech vrch (les); Miškech laz (les);  
Na zemiach (les); Nad hájikom (les); Nadriečie (lúka, pasienok); Nivky (pole); Piesková (les);  
Pod Drieňovkou (lúka, pasienok); Pod Hájom (pole); Pod Chudým (les); Pod Kalinou (lúka, 
pasienok); Podbôrie (lúka, pasienok); Podhájčie (les); Prašnica (les); Salašky (lúka, pasienok); 
Smrďatá (les); Smrekovec (les); Urbanová (les); Vavrincová (les); Vrchpotočie (lúka, pasienok); 
 Za Nivkou (les); Zadné Bukoviny (les); Záhumnie (lúka, pasienok);  

 

31. z katastrálneho územia Prečín štandardizuje 52 názvov: 
Baranie (les); Bôrie (les); Cigánka (les); Čerešňovec (les); Dolinky (les); Dubník (les); Farská (vrch); 
Hupkovica (lúka, pasienok); Jamy (les); Kozová (les); Krátke (lúka, pasienok); Kúty (les); Liešovec 
(lúka, pasienok); Líščia dolina (les); Líščie (lúka, pasienok); Lúky (sad, záhrada); Malušnica (lúka, 
pasienok); Nad chodníkmi (les); Nad kamennou cestou (les); Nadskálie (les); Nivy (lúka, pasienok); 
Ohrada (lúka, pasienok); Počarovské (pole); Pod Bukovinou (lúka, pasienok); Pod Čiernou horou 
(les); Pod Širokú (les); Podhorie (lúka, pasienok); Podhrabie (les); Podhradištie (lúka, pasienok); 
Prečínske (les); Predovsie (les); Predpaprúdne (lúka, pasienok); Predvládske (lúka, pasienok); 
Prieloh (lúka, pasienok); Roháč (les); Rybníky (les); Smrhová (les); Sokolín (les); Svarkovica (lúka, 
pasienok); Šaradínech dolina (dolina); Vinohrádka (les); Vládske (les); Vlčí kruh (lúka, pasienok); 
Vojanice (les); Za Roháčom (les); Zahájčie (les); Záhradky (sad, záhrada); Záhrady (sad, záhrada); 
Zámostie (lúka, pasienok); Záskalčie (lúka, pasienok); Závratie (les); Zemianske Makovisko (les);  
 
31.1. z katastrálneho územia Prečín upravuje 1 názov: 
Pod Čelom (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Čelo; 
 

32. z katastrálneho územia Prosné štandardizuje 23 názvov: 
Brezie (les); Diel (les); Dielec (les; lúka, pasienok); Dielnice (les); Hôrky (lúka, pasienok); Chríb (les); 
Kriačiny (lúka, pasienok); Kruhy (lúka, pasienok); Kúty (les); Lazy (les); Lúčky (lúka, pasienok); 
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Nadavec (les); Paprude (les); Pod Dúbravkami (lúka, pasienok); Predné Závršie (lúka, pasienok); 
Rúbaň (les); Sojkové (les); Uhliská (lúka, pasienok); Uľahel (majer, miestna časť, osada, samota); 
Valachová (les); Zadné Závršie (lúka, pasienok); Záriečie (les); Žeravica (les);  

 

33. z katastrálneho územia Pružina štandardizuje 88 názvov: 
Bôroviny (pole); Brezie (lúka, pasienok); Brvenná (les); Býky (les); Čamparové (les); Ďuronkové 
(les); Farský lán (lúka, pasienok); Gálová (lúka, pasienok); Hájik (les); Haviarov lán (lúka, pasienok); 
Hlboká dolina (dolina); Hlohová (lúka, pasienok); Hrádky (les); Hvížďalky (les); Jakubov lán (lúka, 
pasienok); Jamy (les); Jance (les); Janige (les); Janúchovce (lúka, pasienok); Javorina (les; lúka, 
pasienok); Kalina (lúka, pasienok); Kamenistá dolina (dolina; les); Klokočová (les); Kocúrová 
(dolina); Kopanice pod Briestenským (les); Kostkov lán (lúka, pasienok); Košina (sad, záhrada); 
Kováčová (dolina); Kozácky mlyn (majer, miestna časť, osada, samota); Krívačka (les); Kruhy (les); 
Lazy (pole); Liesková (les); Malá Buková dolina (les); Malá Skrytá dolina (les); Medvedia skala 
(les); Medzné (lúka, pasienok); Michalová (les); Mikolajka (les); Misárne (les); Mokrá dolina (les);  
Na Zádubie (les); Nad Janúchovcami (les); Nad Proviesnym (lúka, pasienok); Ninová (les); 
Ogrnovisko (les); Pastorkovo (sad, záhrada); Penciakova lúka (lúka, pasienok); Plazová (dolina); 
Pod Sokolím (les); Pod Somorovou (lúka, pasienok); Pod Strážovom (lúka, pasienok); Prežová (les); 
Pri Podskalkových (pole); Pri sporáku (les); Riečica (dolina); Rovenec (les; lúka, pasienok); 
Rybárová (les); Samostriel (les); Sietna dolina (dolina; les); Sietne (les); Skalná (dolina);  
Sokolia dolina (dolina); Sokolie (les); Strážovská dolina (dolina); Struhárka (les); Svetlince (pole; 
sad, záhrada); Svrčinovec (les); Šarkanová (les); Široké pažite (les); Špicov lán (pole); Štrky (les); 
Tisová dolina (les); Tomášová (les); Tonkové (les); Válenčiská (les); Válovičná (les); Vandlík (les); 
Veľká Buková dolina (les); Veľká Skrytá dolina (les); Vodopády (les); Vrábľová (les);  
Za Poliakom (pole); Za Šafránovcami (lúka, pasienok); Zadný vrch (lúka, pasienok); Záhrada (les); 
Základnica (pole); Žiarec (les);  

 
33.1. z katastrálneho územia Pružina upravuje 3 názvy: 
Hrubá Kačka (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Hrubá Kečka; Riečica (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Rečica;  Úboč (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Hlboč; 
 

34. z katastrálneho územia Sádočné štandardizuje 50 názvov: 
Beniačova lúka (les); Brezianka (les); Dlhé skaly (les); Dzigech laz (les); Hanušová (les); Holý Žiar 
(lúka, pasienok); Horná rúbaň (les); Hôrka (pole); Hradište (lúka, pasienok); Jamy (les); Jarky (les); 
Jaseňová (lúka, pasienok); Klin (les); Kopec (lúka, pasienok); Košariská (lúka, pasienok); Lazište 
(les); Lazy (les); Milové (les); Nad kaštieľom (lúka, pasienok); Nad Požehou (les); Obrázok (les); 
Ostrá (les); Pálenica (les); Palúch (les; lúka, pasienok); Panský háj (les); Peniažková (les);  
Petrová (les); Pod Kruhom (les); Pod Lazišťom (sad, záhrada); Pod Obrázkom (les); Podúbočie 
(les); Prte (les); Roháč (les); Rovne (les); Sádecké lúky (lúka, pasienok); Sedlište (lúka, pasienok); 
Súľovec (pole); Svrčinie (lúka, pasienok); Svrčinové (les); Šalovina (les); Špániková (les);  
Urický grunt (les); Václavová (les); Zábrezie (les); Záhumnie (sad, záhrada); Zelené (les);  
Zverinec (les); Žatková (pole); Žiar (les); Žľaby (sad, záhrada);  

 

35. z katastrálneho územia Slopná štandardizuje 20 názvov: 
Babie (les); Dolné lúky (lúka, pasienok); Doluvsie (sad, záhrada); Háj (vrch); Lány nad Príladou 
(pole); Lány pod Príladou (lúka, pasienok); Medzi hôrky (les); Medziriečie (lúka, pasienok);  
Na Háj (pole); Na Lány (lúka, pasienok); Na Laz (lúka, pasienok); Pod Bukovinkou (lúka, pasienok); 
Pod Dielom (les; sad, záhrada); Pod Malenicou (lúka, pasienok); Pod Skalicou (lúka, pasienok); 
Podkružie (sad, záhrada); Prašnica (lúka, pasienok); Slopniansky háj (les); Za Babie (lúka, 
pasienok); Veľká Bukovina (les);  

 

35.1. z katastrálneho územia Slopná upravuje 1 názov: 
Holý háj (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Skalica; 
 

36. z katastrálneho územia Stupné štandardizuje 19 názvov: 
Boky (les); Brehy (lúka, pasienok); Dielnice (les); Dolinky (lúka, pasienok); Háj (les); Horekončie 
(sad, záhrada; lúka, pasienok); Hviezda (les); Kopánky (lúka, pasienok); Lúky (les); Medzihony (lúka, 
pasienok); Perinajov diel (les); Podzemie (les); Polom (les); Potoky (les); Za Hájom (lúka, pasienok); 
Závady (lúka, pasienok); Zemky (les); Zverkovec (les); Žľaby (lúka, pasienok);  
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37. z katastrálneho územia Sverepec štandardizuje 30 názvov: 
Bielech záhumnie (sad, záhrada); Dolina (pole); Dolné horevsie (sad, záhrada); Horné horevsie 
(sad, záhrada); Hôrka (sad, záhrada); Húštie (les); Jamy (pole); Jankov háj (les); Janušová (les); 
Kolónia (majer, miestna časť, osada, samota); Lány (sad, záhrada); Lazištia (pole); Lúky (sad, 
záhrada); Macovo Lazište (pole); Na Krčmiská (pole); Na lazoch (pole); Na pažitiach (lúka, 
pasienok); Na vrchy (les; pole); Nad Močiarnou (pole); Páleniská (les); Pavlove lazy (pole);  
Pod Juríčkech lazmi (pole); Podhlbočie (lúka, pasienok); Púčkech laz (pole); Rakovec (lúka, 
pasienok); Rúbane (pole); Stráne (les); Ulické záhumnie (sad, záhrada); Vrch (les);  
Za hôrkou (sad, záhrada);  

 
37.1. z katastrálneho územia Sverepec upravuje 3 názvy: 
Janúškech laz (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Janúškovie laz; Juríčkech lazy (pole, 
ktorého predchádzajúca podoba bola) Juríčkove lazy; Močiarna (pole), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Močiarňa; 
 

38. z katastrálneho územia Šebešťanová štandardizuje 21 názvov: 
Doliny (les); Dolná Kopánka (pole); Dúbrava (lúka, pasienok); Horná Kopánka (lúka, pasienok); 
Hradište (les); Kopatiny (les); Kraviak (les); Medzihorie (les); Medziskladie (lúka, pasienok); 
Mokradza (sad, záhrada); Pod Skalkou (sad, záhrada); Podhradištie (lúka, pasienok);  
Podkraviak (les); Pri mlyne (pole); Sedliská  (pole); Slatiny (lúka, pasienok); Za kanálom (pole); 
Zadné kopanice (lúka, pasienok); Zadné lazy (lúka, pasienok); Závažie (pole); Žiar (les);  

 
39. z katastrálneho územia Tŕstie štandardizuje 43 názvov: 

Babie (lúka, pasienok); Baňa (les); Bezová (les); Borová (les); Černochová (les); Dieliky (pole); 
Dubník (les); Dúšalová (les); Hadia (lúka, pasienok); Havranica (les); Chríby (lúka, pasienok); 
Jakubov  (les); Kardošová (les); Kolísky (lúka, pasienok); Kráčiny (pole); Lánce (lúka, pasienok); 
Medzimaleničie (les); Menkovec (les); Mliečna (les); Ostrý hrádok (les); Pastierove kúty (les);  
Pod Michalovou (les); Podlazie (lúka, pasienok); Podstrážie (les); Poľana (les); Predná Borová (les); 
Prevraty (les); Pružinská dolina (dolina); Rakytník (les); Riedka (les); Rovienky (les); Stráž (les); 
Široká (lúka, pasienok); Trudovač (les); Tupá (les); Tupá  Malenica (les); Tupý hrádok (les); 
Úhrabov  (lúka, pasienok); Za Veľkou (lúka, pasienok); Zadná  hôrka (lúka, pasienok);  
Zadné Chríby (lúka, pasienok); Zadné Rovienky (lúka, pasienok); Záhumnie (lúka, pasienok);  

 
40. z katastrálneho územia Udiča štandardizuje 65 názvov: 

Beztenovec (lúka, pasienok); Bielikove vŕšky (les); Bôrová (les); Brehy (les); Brezie (les); Čierna 
niva (lúka, pasienok); Čierťažné (les); Diely (les); Dĺžaviny (les); Doliny (les; lúka, pasienok); 
Dúbravky (lúka, pasienok); Háje (les); Hájik (pole; les); Hôrky (vrch); Hradište (les); Chodníky (pole); 
Chríby (lúka, pasienok); Jamy (les); Klapy (les); Kopanice (les); Kopánka (lúka, pasienok); Kozmálov 
(lúka, pasienok); Lipovica (lúka, pasienok); Lopatina (les); Medziháje (pole); Medzikružie (lúka, 
pasienok); Nad Lipovicu (lúka, pasienok); Nad Rakytinu (les); Nad Upohlavom (lúka, pasienok); 
Nadskalčie (lúka, pasienok); Niva (lúka, pasienok); Okrut (les); Ostrenec (les); Pod Vŕškami (lúka, 
pasienok); Podčerenčie (les); Poddubičie (lúka, pasienok); Poddúbravie (les); Podháje (les); 
Podhorčie (lúka, pasienok); Podklapie (lúka, pasienok); Podvažie (les; lúka, pasienok); Podvŕšie 
(lúka, pasienok); Potoky (lúka, pasienok; les; sad, záhrada); Prašivica (les); Priedkanie (les); 
Priepaste (pole); Protižiare (pole); Stráne (les); Šafranice (lúka, pasienok); Tobolky (lúka, pasienok); 
Vŕšky (lúka, pasienok); Zábavy (lúka, pasienok); Zadné jamy (les); Zadné Široké (les); Záhorčie 
(lúka, pasienok); Záhorie (les); Záhumnie (pole); Záhumnie pod Žiarom (lúka, pasienok); Záchrastie 
(pole); Záklapie (lúka, pasienok); Zálučie (lúka, pasienok); Zamočiarie (pole); Záplotie (les);  
Nátonie (les); Žľabie (lúka, pasienok);  

 
41. z katastrálneho územia Vrchteplá štandardizuje 33 názvov: 

Buchove vŕšky (les); Červenica (les); Dlhá niva (lúka, pasienok); Drahy (lúka, pasienok); Dúpnica 
(les); Horekončie (lúka, pasienok); Hôrka (les); Hriadky (sad, záhrada); Chríb (les); Jedľovník (les); 
Kruh (les); Kuna (les); Lysá hora (les); Mazáková  (les); Na Prednej skale (les); Na Zadnej skale 
(lúka, pasienok); Nad močiarmi (les; lúka, pasienok); Okrúhle (les); Pod Chríbom (sad, záhrada);  
Pod Loviskom (lúka, pasienok); Pod vieškami (lúka, pasienok); Poddubičie (lúka, pasienok); 
Podkrúžie (lúka, pasienok); Podmanická (les); Podosičie (lúka, pasienok); Široké (les); Viešky (les); 
Vodičná (les); Vysoká  (les); Za Okrúhlym (lúka, pasienok); Zadné Záhorčie (lúka, pasienok); 
Záskaličie (lúka, pasienok); Žriebäcia (les);  
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41.1. z katastrálneho územia Vrchteplá upravuje 1 názov: 
Predné Záhorčie (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Za hôrkou; 
 

42. z katastrálneho územia Záskalie štandardizuje 11 názvov: 
Brehy (lúka, pasienok); Drieňovka (les); Hudkovské lúčky (les); Chrástky (lúka, pasienok); Kavčia 
(les); Lány (lúka, pasienok); Laz (lúka, pasienok); Podmanín (lúka, pasienok); Podrúbane (lúka, 
pasienok); Podúvozie (sad, záhrada); Záhumienky (lúka, pasienok);  

 
42.1. z katastrálneho územia Záskalie upravuje 1 názov: 
Pod Hrabnicou (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Pod hrabnicou; 
 

43. z katastrálneho územia Zemianska Závada štandardizuje 42 názvov: 
Breziny (lúka, pasienok); Dielec (sad, záhrada); Dĺžaviny (pole); Doliny (les); Drahy (les); Gruntská 
niva (pole); Horná stráň (les); Hornianska niva (pole); Hošták (les); Utro (pole); Laginovská niva 
(pole); Lánec (pole); Lány (lúka, pasienok; sad, záhrada); Laz (les); Lúky (les); Malenica (les); 
Nadjarčie (les); Pod lažtekom (les); Podbúčie (lúka, pasienok); Podhruštie (pole); Predúvozie (pole); 
Pri studni (lúka, pasienok); Priečnica (les); Prútky (pole); Roveň (lúka, pasienok); Rúbane (les); 
Sádok (pole); Salaše (lúka, pasienok); Skálie (les); Stráň (les); Široká (lúka, pasienok); Ušiakovské 
lúky (les); Vrchy (les); Záhumnie (sad, záhrada); Zájarčie (lúka, pasienok); Zákružie (lúka, pasienok); 
Zálazie (les); Zástranie (les); Zemianska dolina (lúka, pasienok); Zemianska niva (pole); Zemianske 
lúky (les); Žiarec (les);  

 

44. z katastrálneho územia Zemiansky Kvašov štandardizuje 46 názvov: 
Dielne lány (lúka, pasienok); Dlhé lánce (lúka, pasienok); Do lazov (chodník); Dolinky pri Kráľovke 
(les); Dolné lánce (lúka, pasienok); Horné dielnice (lúka, pasienok); Horné lánce (lúka, pasienok); 
Horné lúky (lúka, pasienok); Hôrky (les); Chotárne nivy (pole); Ivanová (les); Kopánky (lúka, 
pasienok); Koryto (dolina); Lopušné (lúka, pasienok); Lúky (pole); Medzi jarkami (lúka, pasienok); 
Močiare (les); Na háje (les); Nad Lopatou (lúka, pasienok); Nad mlynom (les); Okrúhle (lúka, 
pasienok); Páleniská (les); Podolok (lúka, pasienok); Predné dielnice (lúka, pasienok); Predné lúky 
(pole); Predné nivy (lúka, pasienok); Predné Záhorčie (lúka, pasienok); Predné záhumnie (sad, 
záhrada); Pri kostole (lúka, pasienok); Prielohy (lúka, pasienok); Prostredné lánce (lúka, pasienok); 
Prostredné lány (lúka, pasienok); Prostredné nivy (pole); Rohatá (les); Stráne (les); V brehoch 
(lúka, pasienok); V doline (les); V hájoch (les); V húšťach (les); V Psej (les); Vápenky (les); 
Vrchovina (lúka, pasienok); Za richtárskym (pole); Zadné dielnice (lúka, pasienok); Zadné Záhorčie 
(lúka, pasienok); Zadné záhumnie (pole);  
 

44.1. z katastrálneho územia Zemiansky Kvašov upravuje 1 názov: 
Hlboká (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Hlboké. 
 

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 15. novembra 2019. 
 

 

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-5964/ 2019 zo dňa 3. 9. 2019 

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-

2732/2019-212/11525 z 12. 8. 2019, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

41413/2019/9921/2019-4.3 zo 7. 8. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie 

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

122 názvov vodných tokov z  okresu Považská Bystrica, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 

údajov pre geografický informačný systém a to:  

120 názvov, ktoré neboli štandardizované: 

Štandardizovaný názov VH_Identifikátor Obec (k. ú., ak je odlišné od obce) 

Abovský potok 4-21-07-3219 Dolná Mariková 

Babiarov potok 4-21-07-3716 Papradno 

Bakalovský potok 4-21-07-3294 Horná Mariková 

Biela voda 4-21-07-3527 Bodiná 

Brezový potok 4-21-07-3507 Považská Bystrica (Praznov) 

Brunov potok 4-21-07-3190 Klieština 

Brvništský potok 4-21-07-3650 Brvnište 

Bučník 4-21-07-3656 Brvnište 

Bukovina 4-21-07-3644 Stupné 

Bukový potok 4-21-08-2816 Slopná 

Cabajovský potok 4-21-07-3217 Dolná Mariková 

Cerov 4-21-07-3140 Považská Bystrica (Milochov) 

Cingelov potok 4-21-07-3472 Považská Bystrica (Dolný Moštenec, Považská Bystrica) 

Čelový  potok 4-21-07-3522 Považská Bystrica (Praznov), Prečín 

Dielec 4-21-07-3168 Udiča (Prosné) 

Dielecký potok 4-21-07-3500 Považská Bystrica (Zemiansky Kvašov) 

Dielnica 4-21-07-3194 Dolná Mariková 

Dolný potok 4-21-08-2799 Dolný Lieskov (Dolný Lieskov) 

Dubovec 4-21-07-3318 Považská Bystrica (Orlové) 

Dubovský potok 4-21-07-3282 Horná Mariková 

Dúbrava 4-21-07-3635 Jasenica 

Dúbravka 4-21-07-3606 Považská Bystrica (Považská Teplá) 

Frňovský potok 4-21-07-3303 Horná Mariková 

Hanajovec 4-21-07-3736 Papradno 

Handárovský potok 4-21-07-3278 Horná Mariková 

Hatniansky potok 4-21-07-3170 Hatné, Udiča (Prosné) 

Hladný potok 4-21-07-3706 Papradno 

Hlboč 4-21-07-3645 Stupné 
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Štandardizovaný názov VH_Identifikátor Obec (k. ú., ak je odlišné od obce) 

Hlbočiansky potok 4-21-07-3250 Horná Mariková 

Hlboké 4-21-07-3649 Brvnište 

Holbovský potok 4-21-07-3254 Horná Mariková 

Hradište 4-21-07-3160 Udiča 

Hujkovský potok 4-21-07-3214 Dolná Mariková 

Húštie 4-21-07-3465 Považská Bystrica 

Chrcholinec 4-21-07-3205 Dolná Mariková, Hatné 

Chuchmákovský potok 4-21-07-3726 Papradno 

Jankov potok  4-21-08-2786 Sverepec 

Jasenica 4-21-07-3626 Jasenica 

Jastrabí potok 4-21-07-3703 Papradno 

Kadubovský potok 4-21-07-3248 Horná Mariková 

Kalvária 4-21-07-3600 Považská Bystrica 

Kamenický potok 4-21-07-3585 Domaniža, Domaniža (Kardošova Vieska) 

Kaplán 4-21-08-2857 Pružina 

Kátlina 4-21-07-3235 Dolná Mariková 

Klieštinský potok 4-21-07-3187 Klieština 

Kňazová 4-21-08-2850 Podskalie, Pružina  

Kohútovský potok 4-21-07-3220 Dolná Mariková 

Komjatný potok 4-21-07-3709 Papradno 

Kopanica 4-21-07-3171 Hatné, Udiča (Prosné) 

Kopcovský potok 4-21-07-3231 Dolná Mariková 

Kopor 4-21-07-3601 Považská Bystrica 

Kosák 4-21-07-3494 Považská Bystrica (Horný Moštenec, Zemiansky Kvašov) 

Koštialov potok 4-21-07-3192 Klieština 

Kotrmelec 4-21-07-3584 Domaniža, Domaniža (Kardošova Vieska) 

Krahulec 4-21-08-2833 Pružina 

Kriedový potok 4-21-08-2793 Sverepec 

Krškov potok 4-21-08-2797 Slopná 

Kržeľ 4-21-07-3725 Papradno 

Kýčenka 4-21-07-3667 Papradno 

Kýčerka 4-21-07-3234 Dolná Mariková 

Lehotský potok 4-21-07-3592 Domaniža 

Levčovec 4-21-07-3735 Papradno 

Lieskovský potok 4-21-08-2808 Dolný Lieskov, Horný Lieskov 

Lopatina 4-21-07-3322 Považská Bystrica (Orlové, Považské Podhradie) 

Lopušný potok 4-21-07-3636 Stupné 

Malenica 4-21-08-2817 Dolný Lieskov (Tŕstie), Slopná  

Malobrusný potok 4-21-07-3692 Papradno 

Malý potok 4-21-07-3678 Papradno 

Mazákov potok 4-21-07-3529 Bodiná 

Medvedinský potok 4-21-07-3288 Horná Mariková 

Michalov potok 4-21-07-3200 Dolná Mariková 

Mikšovský potok 4-21-07-3334 Považská Bystrica (Podvažie) 
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Štandardizovaný názov VH_Identifikátor Obec (k. ú., ak je odlišné od obce) 

Milochovský potok 4-21-07-3148 Považská Bystrica (Milochov) 

Močiarna 4-21-07-3573 Domaniža 

Modlatínsky potok 4-21-07-3699 Papradno 

Ondrejová 4-21-07-3602 Považská Bystrica 

Orlové 4-21-07-3323 Považská Bystrica (Orlové, Považské Podhradie) 

Pagaňovský potok 4-21-07-3239 Horná Mariková 

Paroh 4-21-07-3590 Domaniža 

Pisárová 4-21-07-3641 Stupné 

Pleškovský potok 4-21-07-3203 Dolná Mariková 

Počarovský potok 4-21-07-3548 Počarová, Prečín  

Podhradský potok 4-21-07-3328 Považská Bystrica (Považské Podhradie, Šebešťanová) 

Podmanínsky potok 4-21-07-3488 Považská Bystrica (Podmanín, Považská Bystrica) 

Prečínsky potok 4-21-07-3545 Prečín 

Predhorie 4-21-08-2831 Pružina 

Prieloh 4-21-08-2820 Dolný Lieskov (Tŕstie) 

Prietrž 4-21-07-3569 Malé Lednice 

Prosniansky potok 4-21-07-3166 Udiča (Prosné), Udiča 

Pupkovský potok 4-21-07-3212 Dolná Mariková 

Raganka 4-21-07-3264 Horná Mariková 

Ráztocký potok 4-21-07-3306 Horná Mariková 

Salaš 4-21-07-3630 Jasenica 

Skalický potok 4-21-07-3476 Považská Bystrica (Dolný Moštenec) 

Sokolie 4-21-08-2829 Pružina 

Stavný potok 4-21-07-3319 Považská Bystrica (Milochov, Orlové) 

Stolečiansky potok 4-21-07-3291 Horná Mariková 

Stráň 4-21-07-3478 Považská Bystrica (Dolný Moštenec) 

Strážny potok 4-21-08-2856 Pružina 

Stružnica 4-21-07-3281 Horná Mariková 

Súdny potok 4-21-07-3638 Jasenica, Stupné 

Svarkovica 4-21-07-3520 Prečín 

Šebešťanová 4-21-07-3330 Považská Bystrica (Šebešťanová) 

Široká 4-21-07-3232 Dolná Mariková 

Šulavovský potok 4-21-07-3216 Dolná Mariková, Horná Mariková 

Udička 4-21-07-3271 Horná Mariková 

Udičský potok 4-21-07-3161 Udiča 

Uhoľný potok 4-21-07-3659 Brvnište 

Uhrovský potok 4-21-07-3315 Udiča 

Velebný potok 4-21-08-2860 Pružina 

Veľkobrusný potok 4-21-07-3693 Papradno 

Vlkovský potok 4-21-07-3197 Dolná Mariková  

Vrábľovský potok  4-21-08-2832 Pružina 

Záborovský potok 4-21-08-2788 Horný Lieskov, Sverepec 

Západliská 4-21-07-3669 Papradno 

Zatopenec 4-21-07-3260 Horná Mariková 
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Štandardizovaný názov VH_Identifikátor Obec (k. ú., ak je odlišné od obce) 

Zigovský potok 4-21-07-3236 Dolná Mariková 

Zlievanec 4-21-07-3480 Považská Bystrica (Horný Moštenec) 

Žofin potok 4-21-08-2787 Horný Lieskov, Sverepec 

Žrnovský potok 4-21-07-3261 Horná Mariková 

 
a 2 názvy, ktorých podobu upravujeme: 

Štandardizovaný 
názov 

Predchádzajúci št. 
názov 

VH_Identifikátor 
Obec (k. ú., ak je odlišné od 
obce) 

Besný potok Besné 4-21-07-3202 Dolná Mariková 

Gacovský potok Udičiansky potok 4-21-07-3267 Horná Mariková 

 

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 15. novembra 2019. 

 

 

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-6549/ 2019 zo dňa 25. 9. 2019 

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 
2732/2019-212/13355 z 16. 09. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

599 názvov geografických objektov z  okresu Trnava, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 
údajov pre geografický informačný systém: 

 
1.  z katastrálneho územia Bíňovce štandardizuje 2 názvy: 

Pri kostole (lúka, pasienok); Záhumenice (pole);  
 

2.  z katastrálneho územia Bohdanovce nad Trnavou štandardizuje 1 názov: 
Fľaky (pole); 
 

3.  z katastrálneho územia Boleráz štandardizuje 8 názvov: 
Dolné lúky (pole); Šarkan (pole); Pod Lauzáre (pole); Políčko (pole); Rakyta (pole); Vrbiny (pole);  
Za lúžkom (lúka, pasienok); Záhumenice (pole);  
 

4.  z katastrálneho územia Borová štandardizuje 9 názvov: 
Dolné pole (pole); Horné grefty  (pole); Lúčky (lúka, pasienok); Nad Obecnou lúkou (pole); Novinky 
(pole); Obecná lúka (lúka, pasienok); Tretie pole (pole); Vŕšok (lúka, pasienok); Za dolinou (vinica);  
 

5.  z katastrálneho územia Bučany štandardizuje 7 názvov: 
Čierna barina (pole); Dolné diely (pole); Prostredné pole (pole); Rybník (pole); Stávky (pole); 
Vinohrady (vinica); Záhradky (pole);  
 
5.1 z katastrálneho územia Bučany upravuje 3 názvy: 
Horné pole (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pole; Pri stodole (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Pole; Zadné pole (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pole; 
 

6.  z katastrálneho územia Buková štandardizuje 58 názvov: 
Biela hora (les); Blaškové (pole); Diely pri chrasti (pole); Dolina pri Maruši (dolina); Dolné lúky 
(pole); Dubníky (les); Havrania skala (les); Horné záhumenice (pole); Izbisko (pole); Jama (pole); 
Javorové vrchy (les); Ježovka (pole); Kokrhelky (les); Kováčovské (pole); Kravárová (les); Kriváne 
(majer, miestna časť, osada, samota); Kuľhanka (les); Lalačka (pole);Ligáče (pole); Malý Veterlín 
(les); Na hrabníku (pole); Nad hlbokou dolinou (les); Nad Hradeckým (les); Nad Jamou (pole);  
Nad Rovninami (les); Nad Tŕstím (lúka, pasienok); Nivky (pole); Nivy (pole); Palová (les); Panské 
lesy (les); Paseky (les); Osečníky (pole); Pláňavka (pole); Pod Babou (pole); Pod Ceroviny (lúka, 
pasienok); Pod Drozdovou (pole); Pod Dubníkmi (les; lúka, pasienok); Pod Korlátskym vrchom 
(les); Pod Malým Kamencom (pole); Pod Reškovou skalou (lúka, pasienok); Pod Škrinárovým 
vŕškom (pole); Pod Tŕstím (les); Pod vŕškom (pole); Polovičky (pole); Polovičky pri môstku (pole); 
Pri majeri (pole); Pri Osečníku (les); Pri Prepadnutých zvonoch (pole); Reškova skala (les); 
Rúbanička (pole); Salašky (les); Spodné kusy (pole); Tatárička (pole); Tŕstie (vrch); U Jedináka 
(les); Uhliarka (les); Úzke (pole); Vlková (les); Záhradky (pole);  
 

7.  z katastrálneho územia Cífer štandardizuje 10 názvov: 
Dolná dolinka (pole); Grefty (pole); Jamarňa (pole); Kapustnice (pole); Konopnice (pole); Lúčne 
pole (pole); Margitin dvor (pole); Rybník (lúka, pasienok); Za dolinami (pole); Za mostom (pole);  
 

8.  z katastrálneho územia Dechtice štandardizuje 25 názvov: 
Dielce (lúka, pasienok; pole); Do Vrbovca (pole); Dolná Skalová (les); Dolné Panské (pole); Farárske 
(pole); Horeblavské (lúka, pasienok; pole); Horná Skalová (les); Horné lúky (pole; sad, záhrada); 
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Horné pole (pole); Horské diely (les); Hradište (lúka, pasienok); Jelšina (lúka, pasienok); Kaluže (les; 
pole); Kamenisté (pole); Katarínka (zrúcanina); Lesný hon (les); Močiare (lúka, pasienok); Mošíková 
(lúka, pasienok); Niže Sviatočnej (pole); Obecný les (les); Od medze (pole); Planinka (les); 
Podhradište (lúka, pasienok); Príhony (les); Vrchy (les);  
 

9.  z katastrálneho územia Dlhá štandardizuje 11 názvov: 
Dolianske (pole); Fosandle (vinica); Kozárová (sad, záhrada); Na brehoch (lúka, pasienok); 
Orešianske (pole); Pod kostolom (pole); Podvorné (vinica); Stráne (vinica); Šestiny (vinica); Vrchy 
(vinica); Za záhradami (pole);  
 
9.1. z katastrálneho územia Dlhá upravuje 1 názov: 
Za humnami od mlyna (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Za humnami; 
 

10.  z katastrálneho územia Dobrá Voda štandardizuje 51 názvov: 
Beňova niva (les; pole); Bugrová (lúka, pasienok); Čierna dolinka (les); Dlhá dolina (dolina); 
Dúbravy (les); Gažech dub (les); Hajnech úboč (les); Hlboké (les); Hoštácka hôrka (les); Hrabník 
(les); Ježova dolinka (les); Juríčkova jama (lúka, pasienok); Kamenný stok (les); Kostolná hôrka 
(les); Kresánek (les); Lachov (pole); Letisko (les); Medzi potokmi (lúka, pasienok); Na lúčkach 
(pole); Nad Mariášom (les); Nad Rehákovým jarkom (pole); Obora (les); Palanská (les); Pekelný 
komín (les); Pod Hrubými skalkami (lúka, pasienok); Pod Oknami (pole); Pod Piešťou (lúka, 
pasienok); Pod Strateným stokom (lúka, pasienok); Pod výškou (les); Pod Zlámanou horou (les); 
Predná Kýčera (les); Predné Záhumenice (pole); Pri Kohútech jarku (pole); Pri konve (lúka, 
pasienok); Pri Pavlovom jarku (pole); Romanech vŕšok (les); Rovná (les); Samov les (les); Spúšť 
(pole); Stará šopa (les); Stratený stok (les); Školníková (les); Tatrov vŕšok (les); Tŕstie (pole); 
Vrátno (les); Za Beňovou horou (lúka, pasienok); Za Beňovou nivou (les); Za lesom (pole); 
Záhumenice (pole); Zámok (les); Žrďovník (les);  
 

11.  z katastrálneho územia Dolná Krupá štandardizuje 12 názvov: 
Babí dol (pole); Boričky (pole); Dolná dolina (pole); Dolný starý háj (pole); Horná dolina (pole); 
Hoštácke (pole); Lamperec (pole); Panská záhrada (les); Pri dolnom háji (pole); Pri mlyne (pole); 
Repová lúka (pole); Šarkan (les; lúka, pasienok); 
 
11.1. z katastrálneho územia Dolná Krupá upravuje 3 názvy : 
Medzi luhmi (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Medzi lúkami; Veľký Polán (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Veľký pollán; Za Starou hájovňou (pole), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Za Starou horárňou; 
 

12.  z katastrálneho územia Dolné Dubové štandardizuje 3 názvy: 
Konopnice (pole); Rebrá (pole); Zadné vinohrady (pole); 
 

13.  z katastrálneho územia Dolné Lovčice štandardizuje 5 názvov: 
Dlhé dolné pole (pole); Lesy (lúka, pasienok); Pasienok (pole); Polia (pole); Záhradky (sad, záhrada); 
 

14.  z katastrálneho územia Dolné Orešany štandardizuje 37 názvov: 
Biháre (les); Bolehlav (les); Breziny (les); Dolina (sad, záhrada); Grefty (vinica); Grófčina (les); 
Habánske (pole); Jágerka (lúka, pasienok); Jedľovina (les); Jureňácke mosty (les); Kozy (les); 
Krátke (vinica); Kyžnáre (vinica); Lajtne (les); Lúčka (lúka, pasienok); Malý Železník (vrch);  
Medzi potokmi (pole); Mladé hory (vinica); Nad Vidnárkami (les); Pod Prandle (pole); Pojty (vinica); 
Pracháreň (pole); Pri cintoríne (pole); Pri mlynoch (pole); Purbeky (les); Ramáre (les); Rúbanice 
(pole); Solírov (les); Šajby (lúka, pasienok); Špindrále (vinica); Štábonty (les); Trázniky (vinica); 
Veľký Železník (vrch); Vidnárky (les); Výsady (vinica); Za humnami (pole); 
Za Zábavou (sad, záhrada); 
 

15.  z katastrálneho územia Horná Krupá štandardizuje 12 názvov: 
Dolné Grefty (les); Dolné pole od Naháča (pole); Dolné vinohrady (pole); Horné Grefty (pole); 
Horné Kapustnice (pole); Horné pole od Naháča (pole); Horné vinohrady (lúka, pasienok);  
Chríb (pole); Landríky (les); Lúky nad dedinou (pole); Nad Greftami (pole); Sedielce (pole);  
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16.  z katastrálneho územia Horné Dubové štandardizuje 12 názvov: 
Brezina (pole); Fišáky (pole); Fľaky (pole); Hlávce (pole); Kapustnice (pole); Konopnice (pole); 
Lósiky (pole); Niže osady (pole); Pod barinou (pole); Sedielce (pole); Včelín (pole); Za hájom (lúka, 
pasienok; pole);  
 

17.  z katastrálneho územia Horné Lovčice štandardizuje 10 názvov: 
Gátle (pole); Kapustnice (pole); Mohyly (pole); Ohrada (pole); Pasienok (pole); Pri cintoríne (pole); 
Pri doline (pole); Siladické (pole); Tále (pole); Uhlište (pole);  

 
18.  z katastrálneho územia Horné Orešany štandardizuje 16 názvov: 

Dolné Šnajdáre (pole); Dubník (les); Holý vrch (les); Horné Šnajdáre (pole); Hranová (pole); 
Kapustnice (pole); Kráľovičov laz (les); Kŕč (les); Medziskálie (les); Močiar (lúka, pasienok); Ohlajty 
(vinica); Osika (les); Priehyba (priesmyk, sedlo); Romanov kút (les); Vysoká skala (les); Žľab (les);  

 
19.  z katastrálneho územia Hrnčiarovce nad Parnou štandardizuje 6 názvov: 

Doliny (pole); Háje (les); Hoferské (pole); Krátke lúky (pole); Pri čerešienkovej ceste (pole);  
Pri orieškovej ceste (pole);  
 

20.  z katastrálneho územia Jarná štandardizuje 1 názov: 
Medzi potokmi (pole); 

 
21.  z katastrálneho územia Jaslovce štandardizuje 4 názvy: 

Dolné záhumenice (pole); Novinky pri cintoríne (pole); Včelín (pole); Vinohrady (lúka, pasienok);  
 

22.  z katastrálneho územia Kátlovce štandardizuje 8 názvov: 
Kapustnice (pole); Kočvariny (pole); Kopanice pod Vinohradmi (pole); Kúty (pole);  
Lúky za mlynom (pole); Od dubovského (pole); Záhumenice (pole); Záplotie (sad, záhrada);  

 
22.1. z katastrálneho územia Kátlovce upravuje 1 názov: 
Noviny za Vinohradmi  (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Noviny za vinohradmi; 

 
23.  z katastrálneho územia Klčovany štandardizuje 5 názvov: 

Háj (pole); Kút za potokom (pole); Lúky za humnami (pole); Vinohrady (pole); Zápotočie (pole);  
 

23.1 z katastrálneho územia Klčovany upravuje 1 názov 
Za Hájom (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Za hájom; 
 

24.  z katastrálneho územia Košolná štandardizuje 4 názvy: 
Habánske (pole); Horné panské (pole); Jágerské (pole); Konopnice (pole);  

 
24.1 z katastrálneho územia Košolná upravuje 1 názov: 
Zadné podolky (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Zadné Podolky; 
 

25.  z katastrálneho územia Križovany nad Dudváhom štandardizuje 7 názvov: 
Pažiť (pole); Pri barine (pole); Tálinok (pole); Za železnicou (pole); Záblavské (pole); Záhumenské 
(pole); Želiarske (pole);  

 
26.  z katastrálneho územia Lošonec štandardizuje 31 názvov: 

Barvienok (lúka, pasienok); Brána (lúka, pasienok); Červená hora (lúka, pasienok); Čierna skala 
(les); Dub (les); Gutnerová (les); Hanzlmáz (les); Helma (les); Izidorčiná (les); Jahodník  (les); 
Jurásková (lúka, pasienok); Klokoč (les); Kračiny (lúka, pasienok); Mesačná (les); Mútkové jarky 
(les); Nová Bohatá (lúka, pasienok); Ondrišková (les); Oraná (lúka, pasienok); Osminy (les); Pod 
Jelením vrchom (lúka, pasienok); Polámané (les); Prostredný (les); Pustáky (lúka, pasienok); Srnčí 
vŕšok (les); Starý Plášť (vrch); Škulcové (pole); Uhlište (les); Zadné diely (les; lúka, pasienok); 
Záhumenice (lúka, pasienok); Zájaslie (les); Zlámaná noha (les);  

 
26.1. z katastrálneho územia Lošonec upravuje 1 názov: 
Dolné Markovo (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Markovo; 
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27.  z katastrálneho územia Majcichov štandardizuje 6 názvov: 
Dolina (pole); Dolné lúky (pole); Horné záhrady (sad, záhrada); Kňazova lúka (pole); Mlynský jarok 
(chodník); Rybníky (pole);  

 
27.1. z katastrálneho územia Majcichov upravuje 1 názov: 
Od Hostí (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Od Hoste; 

 
28.  z katastrálneho územia Malé Brestovany štandardizuje 6 názvov: 

Háje (les; lúka, pasienok); Kráčiny (pole); Ovčí pasienok (pole); Predné Nádavky (pole);  
Role za dolinou (pole); Zadné Nádavky (pole);  

 
28.1 z katastrálneho územia Malé Brestovany upravuje 1 názov: 
Nivy za dolinou (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Nové za dolinou; 
 

29.  z katastrálneho územia Malženice štandardizuje 4 názvy: 
Dolné lúky (sad, záhrada); Kapustnice (lúka, pasienok); Podblavok (lúka, pasienok); Židunky (pole);  

 
30.  z katastrálneho územia Modranka štandardizuje 4 názvy: 

Dolinky (pole); Medzi cestami (pole); Rakytie (pole); Roličky pri Vlčkovciach (pole);  
 

31.  z katastrálneho územia Naháč štandardizuje 29 názvov: 
Cerová (lúka, pasienok); Dielce (pole); Hušťáre (les); Kútiky (lúka, pasienok); Lípie (pole);  
Liškov breh (les); Lósy (les); Mikolánová (les); Plešivica (les); Pod chodníkom (pole);  
Pod Vinohrady (pole); Podlístie (pole); Polhák (les); Prieky (pole); Riedky háj (lúka, pasienok); 
Rovnice (les); Spodné Vinohrady (pole); Starý háj (les); Stredné lúky (lúka, pasienok); Svätý Ján 
(lúka, pasienok); Táborisko (les); Úzke (pole); Vinohrady na suchej strane (les); Vrchné Vinohrady 
(pole); Vyše dediny (pole); Za Starým hájom (pole); Za suchým potokom (pole);  
Zábrezina (lúka, pasienok); Záhrady (pole);  

 
32.  z katastrálneho územia Opoj štandardizuje 2 názvy: 

K rybníku (pole); Všivavý vŕšok (pole);  
 

33.  z katastrálneho územia Pác štandardizuje 2 názvy: 
Konopnice (pole); Nad cestou (pole);  

 
34.  z katastrálneho územia Paderovce štandardizuje 4 názvy: 

Fľaky (pole); Krátke pasienky (pole); Lúky (pole); Široké pasienky (pole);  
 

34.1 z katastrálneho územia Paderovce upravuje 1 názov: 
Konča Zápotočného (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Konča Zápotočných; 
 

35.  z katastrálneho územia Pavlice štandardizuje 4 názvy: 
Diely medzi vodami (pole); Dolina (pole; dolina); Rybník (majer, miestna časť, osada, samota); 
Šachor (pole);  

 
35.1. z katastrálneho územia Pavlice upravuje 2 názvy: 
Pažiť za Rybníkom (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pažiť za rybníkom;  
Za Rybníkom (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Diely za rybníkom; 

 
36.  z katastrálneho územia Radošovce štandardizuje 6 názvov: 

Dolné lúky (pole); Horné lúky (pole); Kapustniská (lúka, pasienok); Obecné kúsky (pole);  
Pri Dolnom mlyne (pole); Záhumenice (pole);  
 

37.  z katastrálneho územia Ružindol štandardizuje 4 názvy: 
Dolné záhrady (pole); Dolný pasienok (pole); Horné záhrady (pole); Kapustnice (pole);  

 
38.  z katastrálneho územia Slovenská Nová Ves štandardizuje 2 názvy: 

Pri zelenečskom chotári (pole); Senná lúka (pole);  
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39.  z katastrálneho územia Smolenice štandardizuje 24 názvov: 
Boháčková (les); Cerníkova rampa (chodník); Čertov žľab (les); Dovanské (les); Farské (pole);  
Holý vrch (les); Huková (lúka, pasienok); Jozefov hrab (les); Lúky pri Bíňovciach (pole); Malá skala 
(les); Molpír (vrch); Paseky (pole); Pekovičová (pole); Piesočnice (lúka, pasienok);  
Pod Bielou horou (pole); Pod zámkom (pole); Pri lipe (les); Prílohy (les); Rovina (les);  
Rúbanice (lúka, pasienok); Šestáková (les); Tisová (les); Vlčiareň (lúka, pasienok); Zrub (les);  

 
39.1. z katastrálneho územia Smolenice upravuje 4 názvy: 
Kolerová (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Kolárovo; Masárske (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Mäsiarske; Prílohy (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Prielohy; 
Zabité (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Podvrch; 

 
40.  z katastrálneho územia Smolenická Nová Ves štandardizuje 18 názvov: 

Doliny (les); Hoblíkove záhrady (sad, záhrada); Horné (les); Hruškové (pole); Kľuče (pole); 
Kulhanovské (pole); Lesná hora (les); Mutre (les); Na Sládkovskej (pole); Nízke (pole); Od novej 
lúky (pole); Osminy (sad, záhrada); Pod Jahodníkom (lúka, pasienok); Pri lošonskom chotári (pole); 
Pri Svätej studienke (les); Šajtle (pole); Zadné Červené (lúka, pasienok); Závrište (lúka, pasienok);  

 
41.  z katastrálneho územia Suchá nad Parnou štandardizuje 10 názvov: 

Dolné pole (pole); Horné podolky (pole); Pasienky (pole); Pod Hájom (les); Rajda (pole); Spodné 
Špígle (pole); Stredná mladá hora (pole); Vrchná mladá hora (pole); Vrchné Špígle (pole);  
Za múrom (pole);  

 
42.  z katastrálneho územia Šelpice štandardizuje 7 názvov: 

Dolné pole (pole); Horné pole (pole); Lósy nad Vinohradmi (pole); Luhy (lúka, pasienok); Podlužie 
(pole); Prielohy (pole); Za humnami (pole);  

 
43.  z katastrálneho územia Spačince štandardizuje 8 názvov: 

Dolné lúky (pole); Dolné pole (pole); Jamy (pole); Konopnice (sad, záhrada); Pažiť za kostolom 
(pole); Potlások (pole); Prostredné pole (pole); Veľký Polán (pole);  

 
44.  z katastrálneho územia Trnava štandardizuje 1 názov: 

Krížne (pole) 
 

44.1. z katastrálneho územia Trnava upravuje 3 názvy: 
Medziháj (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Medziháje; Oravné (majer, miestna časť, osada, 
samota), ktorého predchádzajúca podoba bola Richterov dvor; Pri zelenečskej ceste (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Pri zelenčianskej ceste; 

 
45.  z katastrálneho územia Trstín štandardizuje 29 názvov: 

Bučavka (les); Dubník (les); Dúbrava (les); Gabrielin dub (les); Holý vrch (lúka, pasienok);  
Horné lúky (lúka, pasienok); Chríbec (les;  pole); Jozefské (les); Kotlovina (les); Maľovaná flinta 
(les); Nádašík (pole); Obecná hora (les); Pavelková (les); Pod Chríbcom (les);  
Pod Močidlovým vrchom (pole); Prekážka (les); Prielohy (les); Rákociho lúka (lúka, pasienok); 
Rosuchov (vinica); Skaliská (les); Stará hradská (cesta); Šibenice (pole); Švajčiarka (les);  
Tri stoky (les); Trnávka (les); Trnávky (pole); Vinohrady (vinica); Vlčie jamy (les); Zadný háj (les);  

 
45.1. z katastrálneho územia Trstín upravuje 1 názov: 
Zábrezie (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Zábrežie; 

 
46.  z katastrálneho územia Valtov Šúr štandardizuje 2 názvy: 

Háj za Váhom (pole); Predný háj (pole);  
 

46.1. z katastrálneho územia Valtov Šúr upravuje 1 názov: 
Dolné pole (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Dolné polia; 

 
47.  z katastrálneho územia Varov Šúr štandardizuje 12 názvov: 

Berek (pole); Dlhé (pole); Dolná Poronda (les; pole); Horná Poronda (lúka, pasienok; les);  
Horné vrbiny (pole); Lúky (pole); Od dvorníckeho chotára (pole); Poronda za Váhom (pole);  
Široké kráčiny (pole); Výhonové (pole); Za osadou (pole); Za Váhom (pole);  
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48.  z katastrálneho územia Veľké Brestovany štandardizuje 4 názvy: 
Horné lúky (pole); Kopanice (sad, záhrada); Pasienok (pole); Vinohrady (pole);  

 
49.  z katastrálneho územia Veľké Šúrovce I štandardizuje 2 názvy: 

Háj (pole); Nedarské (pole);  
 

50.  z katastrálneho územia Veľké Šúrovce II štandardizuje 1 názov: 
Cangor (pole); 

 
51.  z katastrálneho územia Vlčkovce štandardizuje 8 názvov: 

Dolné záhrady (sad, záhrada); Gerha (lúka, pasienok); Horné diely (sad, záhrada); Horné záhrady 
(lúka, pasienok); Štvrte (pole); Vŕbové diely (lúka, pasienok); Za hájom (pole); Zábarinské (pole);  

 
52.  z katastrálneho územia Voderady štandardizuje 2 názvy: 

Kapustnica (pole); Pasienok (pole);  
 

53.  z katastrálneho územia Zavar štandardizuje 5 názvov: 
Dolné pole za Blavou (pole); Horné Záhumenské (pole); Medzi Blavami (pole); Panské pole (pole); 
Úzke (pole);  

 
54.  z katastrálneho územia Zeleneč štandardizuje 7 názvov: 

Dolné pole (pole); Horné pole (pole); Panské zeme (pole); Pasienky (pole); Pasienky za humnami 
(pole); Pri kríži (pole); Zahájske diely (pole);  

 
55.  z katastrálneho územia Zemianske Šúrovce štandardizuje 2 názvy: 

Medzi rybníkmi (pole); Za Kováčom (pole);  
 

56.  z katastrálneho územia Zvončín štandardizuje 4 názvy: 
Dolina (lúka, pasienok); Dolinky (pole); Dolné pole (pole); Za Veselou (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 10. decembra 2019. 

 

 
Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 

 
 
 
 
 
 
 



25 
 

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-6550/ 2019 zo dňa 25. 9. 2019 

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 
2732/2019-212/13355 z 16. 09. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

názvov Hlohovský zámok (hrad, zámok); lokalizácia  Trnavský kraj, okres Hlohovec, mesto 
Hlohovec,  ktorého predchádzajúca podoba bola Hlohovský hrad.  

 
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 10. októbra 2019. 

 

 

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-6551/ 2019 zo dňa 25. 9. 2019 

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 
2732/2019-212/13355 z 16. 09. 2019, so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 8357/2019-6.1, z 18 . júna 2019 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie 
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

názov Oborínsky luh (prírodná rezervácia); lokalizácia: Košický kraj, okresy Michalovce a 
Trebišov, obce Oborín a Zatín. 

 
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 10. októbra 2019. 

 

 

Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 
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INFORMATÍVNA ČASŤ  

 

1. zasadnutie „novej“ skupiny expertov OSN pre geografické názvy (UNGEGN)  

Základné informácie 
V súlade s rezolúciou Hospodárskej a sociálnej rady 2018/2 sa v sídle Organizácie Spojených národov 
v New Yorku od 29. apríla do 3. mája 2019 konalo zasadnutie „novej“ Skupiny expertov OSN pre 
geografické názvy (UNGEGN). Stretnutia sa zúčastnilo 264 účastníkov zastupujúcich 70 členských 
štátov, jeden pozorovateľ (Palestína) a dve medzivládne organizácie: Medzinárodná kartografická 
asociácia a Medzinárodná geografická asociácia. Zoznam účastníkov je uvedený v dokumente 
GEGN.2/2019/INF.4.  
Diskutovalo a rokovalo sa o stratégiách, metodikách a osvedčených postupoch, pomocou ktorých je 
možné zdokonaliť štandardizáciu geografických názvov na celom svete v prospech všetkých občanov, 
vlád a mimovládnych organizácií. 
Cieľom tohto zasadnutia bolo zvýšiť povedomie o štandardizácii geografických názvov, vyzdvihnúť 
výhody každodenného využívania názvov a zdôrazniť ich úlohu ako iniciátora pri ochrane kultúrneho 
dedičstva. Delegáti boli splnomocnení posilniť svoje úsilie o zhromažďovanie, správu a šírenie 
geografických názvov a nadviazať partnerstvá a spojenectvo s cieľom pokročiť v štandardizácii 
geografických názvov. 
 
Nová skupina expertov 
Skupina expertov má za sebou obrovský kus práce, ktorú vykonávala viac ako 50 rokov, 30 zasadnutí a 
11 konferencií a mnoho významných míľnikov. V novembri 2017 bola podľa rezolúcie ECOSOC 2018/2 
skupina zrušená a znovu vytvorená s rovnakým názvom a novými pracovnými postupmi. V roku 2019 
sa uskutočnilo prvé zasadnutie skupiny s novým programom, doručených bolo 123 dokumentov 
a počas rokovania prebiehala aj diskusia. Diskutovalo sa o týchto témach: - toponymické školenie, 
miestne názvy podporujúce trvalo udržateľný rozvoj, toponymické údajové súbory a slovníky, systémy 
prepisu do latinky, exonymá, geografické názvy ako kultúrne dedičstvo a toponymické návody pre 
vydavateľov máp a ostatných vydavateľov. Bola vytvorená a spustená nová webová stránka UNGEGN 
a predstavená podoba databázy geografických názvov sveta a webová aplikácia GIS. 
Druhé zasadnutie skupiny expertov sa uskutoční v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku 
od 3. do 7. mája 2021. 

 
Rokovanie 
Na začiatku rokovania sa uskutočnila voľba predsedu Bill Watt (Austrália), podpredsedov: Hasanuddin 
Abidin (Indonézia), Peder Gammeltoft (Nórsko) a spravodajcov: Sungjae Choo (Kórejská republika), 
Trent Palmer (Spojené štáty americké). 
 
Program 
1.  Otvorenie zasadnutia. 
2.  Voľba funkcionárov. 
3.  Organizačné záležitosti. 
 a)  prijatie pravidiel a  rokovacieho poriadku; 
 b)  prijatie programu; 
 d)  organizácia práce; vrátane zriadenia pomocných orgánov 
 e)  poverovacie listiny zástupcov. 
4.  Správa predsedu a sekretariátu. 
5.  Správy. 

a)  vlád o situácii v ich krajinách a o pokroku v štandardizácii geografického názvoslovia. 
b)  regionálnych skupín  
c)  pracovných skupín  
d)  Národné a medzinárodné zasadnutia a konferencie. 

6.  Spolupráca a komunikácia s inými organizáciami 
  a) medzinárodné organizácie 
  b) Ekonomická komisia pre Afriku (UNECA)  a Výbor expertov pre globálnu priestorovú informačnú 

správu. 
7.  Národná a medzinárodná štandardizácia geografických názvov: 

 a)  terénny zber názvov; úradné zaobchádzanie s názvami; názvoslovné autority, objekty mimo 
jedinej suverenity a medzinárodná spolupráca  
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 b)  toponymické návody pre vydavateľov kartografických a iných diel. 
8.    Spoločenský a ekonomický prínos, podpora trvalo udržateľného rozvoja, prijaté a navrhované       
opatrenia na vykonávanie uznesení a hodnotenie práce Skupiny expertov (pracovná skupina pre 
hodnotenie a implementáciu) 
9.  Otázky propagácie a financovania skupinových projektov Skupiny expertov (Pracovná skupina pre 

propagáciu a financovanie) 
10. Činnosť v národnej štandardizácii v Afrike (Riešiteľský tím pre Afriku) 
11. Toponymické vzdelávanie (Pracovná skupina pre toponymické kurzy) 
12. Toponymická terminológia (Pracovná skupina pre toponymickú terminológiu) 
13. Geografické názvy vo funkcii kultúry, dedičstva a identity (vrátane pôvodných, menšinových názvov 

a názvov v regionálnych jazykoch) (Pracovná skupina pre geografické názvy ako kultúrne 
dedičstvo). 

14.  Exonymá (Pracovná skupina pre exonymá). 
15.  Toponymické dátové súbory a toponymické slovníky (spracovanie údajov a nástroje, správa 
databázy, šírenie údajov: produkty a služby) (Pracovná skupina pre toponymické databanky a pre 
toponymické slovníky). 
16.  Systémy prepisu a výslovnosť (Pracovná skupina pre latinizačné systémy). 
17.  Ďalšie toponymické otázky. 
18.  Organizácia zasadnutia skupiny expertov v roku 2021. 
19.  Iné záležitosti. 
20.  Prezentácia a prijatie rozhodnutí. 
21.  Prijatie správy zo stretnutia v roku 2019. 
22.  Voľba funkcionárov na stretnutie v roku 2021. 
23.  Ukončenie zasadnutia. 
 
Dokumenty 
Dokumenty sú zverejnené na adrese: https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2019-new-york-
ungegn-1st-session/#documents. 

Osobitné prezentácie  
Počas zasadnutia Skupiny expertov odzneli štyri osobitné prezentácie, ku ktorým prebehla aj diskusia: 
a) „Program 2030, ECOSOC a HLPF“, ktorý predniesol zástupca Úradu medzivládnej podpory a 
riadenia trvalo udržateľného rozvoja odboru ekonomických a sociálnych záležitostí;  
b) „Hranice druhej administratívnej úrovne“, ktoré predniesol zástupca Sekcie geopriestorových 
informácií Úradu informačných a komunikačných technológií; 
c) „Otázky pôvodu a kultúrneho dedičstva“, ktoré predniesol zástupca Stáleho výboru pre otázky 
pôvodu; 
d) „Výskyt nezrovnalostí v„ dôveryhodných údajoch “v cykle riadenia katastrof, ktorý predniesol 
zástupca Klimatického centra Červeného kríža a Červeného polmesiaca a Medzinárodný výskumný 
ústav pre podnebie a spoločnosť. 

Počas týždňa sa konali aj sprievodné podujatia, stretnutia pracovných skupín a regionálnych skupín, 
informačné stretnutie pre nových účastníkov a špeciálne prezentácie na tému „Vývoj prepojených 
údajov“ a „Nezodpovedané otázky týkajúce sa miestnej toponymie“. 

Stretnutie bolo ukončené prijatím návrhu správy zo stretnutia, ktoré pozostávalo zo šiestich odporúčaní 
a 15 rozhodnutí. Odporúčania sa týkali zachovania nepísaných jazykov, rozvoja spolupráce medzi 
Ekonomickou komisiou pre Afriku (UNECA) a Riešiteľským tímom pre Afriku, rozhodnutia skupiny 
vytvoriť strategický plán, vytvoriť mechanizmus financovania a sponzorovania skupinových projektov.  

Záležitosti vyžadujúce kroky zo strany Ekonomickej a sociálnej rady alebo upriamenie jej 
pozornosti. 
 
A. Odporúčania na prijatie Radou 
1. Skupina expertov Organizácie Spojených národov pre geografické názvy (UNGEGN) odporúča 
Hospodárskej a sociálnej rade prijať nasledujúce: 
Odporúčanie 1 
Ekonomická a sociálna rada: 
a) určila, že v úzkej konzultácii s členskými štátmi Spojených národov; Sekretariát Skupiny expertov 
OSN pre geografické názvy by mal vypracovať návrh strategického plánu a pracovného programu pre 
novú Skupinu expertov, ktorá by okrem iného mala zohľadniť: 
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- mandát a zloženie skupiny; 
- podporu vytvorenia nových vnútroštátnych orgánov pre geografické názvy a posilnenie fungovania 

existujúcich; 
- vytvorenie mechanizmov financovania (ako je trustový fond) na podporu vykonávania strategického 

plánu; 
- primerané označenie a propagácia skupiny; 
- zameranie a hlavné ciele svojho hlavného orgánu, Ekonomickej a sociálnej rady; 
- vhodný časový rámec plánovania; 
(b) tiež určila, že návrh strategického plánu a pracovného programu bude rozoslaný členským štátom 
na zváženie pred prijatím na druhé zasadnutie skupiny expertov Organizácie Spojených národov pre 
geografické názvy. 
 
Odporúčanie 2 
Ekonomická a sociálna rada: 
Určila, že v úzkej spolupráci s členskými štátmi sekretariát Skupiny expertov pre geografické názvy 
preskúma postupy a stanoví termín prípravy národných správ a ich predloženie na zasadnutie Skupiny 
expertov a tiež uľahčí interaktívne procesy prezentácie materiálov. 
 
Odporúčanie 3 
Ekonomická a sociálna rada: 
Určila, že príslušné pracovné Skupiny expertov OSN pre geografické názvy (t. j. Pracovná skupina pre 
hodnotenie a implementáciu, Pracovná skupina pre geografické názvy ako kultúrne dedičstvo 
a Pracovná skupina pre databanky a toponymické slovníky) preskúmajú rezolúcie uvedené v 
dokumente GEGN.2 / 2019/83 a ich význam pre prácu Skupiny expertov a predložia informácie o ich 
posúdení Skupine expertov na jej druhom zasadaní na zváženie. 
 
Odporúčanie 4 
Ekonomická a sociálna rada: 
Určila, že sekretariát Skupiny expertov OSN pre geografické názvy prostredníctvom Riešiteľského tímu  
pre Afriku bude naďalej naliehať na Ekonomickú komisiu pre Afriku, aby spolupracovala so Skupinou 
expertov, napríklad pri vývoji aplikácie GeoNyms a implementácii gaboronského akčného plánu pre 
činnosti týkajúce sa geografických názvov v Afrike ako kroky na dosiahnutie štandardizácie 
geografických názvov v afrických krajinách. 
 
Odporúčanie 5 
Ekonomická a sociálna rada: 
Určila, že skupina expertov zriadi ad hoc skupinu pod záštitou Pracovnej skupiny pre geografické názvy 
ako kultúrne dedičstvo s cieľom určiť prínosy a rozsah preskúmania zásad a metodiky písania 
geografických názvov pochádzajúcich z jazykov bez vlastného písma. 
 
Odporúčanie 6 
Ekonomická a sociálna rada: 
Povzbudzuje Skupinu expertov, aby pokračovala v prebiehajúcom kontakte a diskusii so 
zamestnancami Dokumentačného oddelenia odboru valného zhromaždenia a vedením konferencií s 
cieľom pomôcť pri uľahčovaní ich práce a optimálnom používaní geografických názvov. 
 
Rozhodnutia oznámené Rade 
Rada je oboznámená o týchto rozhodnutiach prijatých Skupinou expertov: 
 
Rozhodnutie 1/2019/1 
Správa predsedu 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie správu predsedu Skupiny expertov;  
b) ocenila vedenie predsedu, prácu sekretariátu a predsedov pracovných skupín, podporu štatistického 
oddelenia a všetku zvyšnú pomoc aktívnych účastníkov pri dosahovaní úspešnej zmeny v štruktúre 
Skupiny expertov s rovnakými cieľmi a zameraním;  
c) vzala na vedomie naliehavosť dosiahnutia cieľov Skupiny expertov a zosúladenia jej práce na 
podporu dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja;  
d) podporuje rozšírenie a pokračovanie aktívneho zapojenia zo strany delegátov a členov skupiny  
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Rozhodnutie 1/2019/2 
Správa sekretariátu 
Skupina expertov:  
a) vzala na vedomie správu sekretariátu, v ktorej sú opísané činnosti vykonané v dvojročnom období na 
podporu práce Skupiny expertov, najmä práca na príprave prvého zasadnutia novej Skupiny expertov;  
b) ocenila prácu, ktorú vykonal sekretariát, štatistické oddelenie a dobrovoľníci skupiny expertov s 
cieľom prepracovať a spustiť webovú stránku skupiny a podporiť pokračujúci rozvoj webovej databázy 
georeferenčných svetových geografických názvov, ktorá nahradí existujúcu schválenú aplikáciu; 
c) vzala na vedomie návrh sekretariátu vypracovať strategický plán a pracovný program pre budúce 
smerovanie skupiny expertov  
 
Rozhodnutie 1/2019/3 
Národné správy, správy regionálnych skupín a Pracovnej skupiny pre názvy štátov 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie 41 národných správ a vyjadrila uznanie za rozsah sprístupnených informácií 
a vzala tiež na vedomie, že správy sa týkali tém vrátane toponymických databáz, názvov 
v menšinových jazykoch a pôvodných jazykoch, adresnosti geografických názvov, publikácií, odborných 
seminárov, získavania a poskytovania geografických názvov;  
b) zdôraznila, že obsah predložených národných správ by sa mohol považovať za vzor pre krajinami, 
ktoré majú neaktívny alebo žiadny program štandardizácie;  
c) nabáda, aby sa v činnosti naďalej odvolávalo na rezolúcie z posledných 11 konferencií OSN o 
štandardizácii geografických názvov a aby sa dodržiavali rezolúcie s cieľom preukázať ich účinnosť a 
hodnotu ich existencie;  
d) vzala na vedomie správy predložené 12 z 24 regionálnych skupín a vyjadrila ocenenie bohatému 
súboru informácií týkajúceho sa metód, problémov a postupov;  
e) nabáda regionálne skupiny, aby upravili prácu na základe spätnej väzby k činnostiam od iných 
regionálnych skupín, a tiež povzbudila jednotlivé krajiny, aby pokračovali v podpore činností 
regionálnych skupín, najmä regionálnych skupín, ktoré nefungujú tak, ako by mali;  
f) vzala na vedomie správu Pracovnej skupiny pre názvy štátov spolu so zoznamom názvov štátov, 
ktorý zostavila skupina expertov, a dve ďalšie správy týkajúce sa používania názvov štátov v 
príslušných krajinách;  
g) ocenila prácu Pracovnej skupiny pre názvy štátov a vyjadrila jej uznanie za vynaložené úsilie.  
 
Rozhodnutie 1/2019/4 
Spolupráca a kontakt s inými organizáciami 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie správy predložené sprostredkovateľmi Medzinárodnej rady pre onomastické vedy, 
Medzinárodnej kartografickej asociácie, Medzinárodnej geografickej únie, Toponymickej komisie a 
Medzinárodnej hydrografickej organizácie, ako aj Výboru expertov pre globálnu priestorovú informačnú 
správu;  
b) uznala, že je dôležité zachovať vzťah medzi Skupinou expertov a organizáciami, s ktorými udržiava 
vzťahy;  
c) vzala na vedomie správy predložené Výborom expertov pre globálnu priestorovú informačnú správu 
a sekretariátu Skupiny expertov, so zreteľom na spoluprácu medzi skupinou expertov a výborom 
expertov;  
d) uvítala existujúcu spoluprácu medzi Skupinou expertov a Výborom expertov pre globálnu priestorovú 

informačnú správu a vyzvala členské štáty, aby sa na vnútroštátnej úrovni usilovali umožniť ďalšiu 

takúto spoluprácu.  

 

Rozhodnutie 1/2019/5 
Národná a medzinárodná štandardizácia geografických názvov 
Skupina expertov: 
a) v rámci tohto bodu programu vzala na vedomie 14 predložených správ a 1 informačnú správu; 
b) privítala zaujímavý prieskum problémov, ktoré boli uvedené vrámci národných správ;  
c) vyjadrila pochvalu krajinám, ktoré dosiahli veľký pokrok v rozvoji alebo analýze svojich pracovných 
programov;  
d) zaznamenala niekoľko trendov vrátane dôležitosti ochrany identity a kultúrneho dedičstva, 
spolupráce s miestnymi komunitami v oblastiach pomenovávania, publikovania a objasnenia zásad, 
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postupov a spôsobov štandardizácie, ako aj pokrok, vylepšenie a rozšírenie rozsahu zberu, spracovania 
alebo katalogizácie geografických názvov; 
e) uvítala nedávne aktualizácie zoznamu toponymických návodov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom 
odkazov na zdroj;  
f) povzbudila členské štáty, ktoré ešte nepripravili toponymické návody, aby tak urobili v súlade so 
vzorom navrhnutým koordinátorom a pravidelne ich aktualizovali a podávali správy na nasledujúcich 
zasadnutiach skupiny expertov;  
g) navrhla, aby sa preskúmal vzorový toponymický návod z hľadiska jeho možného zlepšenia a 
modernizácie.  
 
Rozhodnutie 1/2019/6 
Spoločenské a ekonomické prínosy, podpora trvalo udržateľného rozvoja, prijaté a navrhované 
opatrenia na vykonávanie rezolúcií a hodnotenie práce Skupiny expertov (Pracovná skupina pre 
hodnotenie a implementáciu) 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie správy predložené v rámci tohto bodu programu;  
b) ocenila prácu, ktorú vykonala pracovná skupina s cieľom zlepšiť funkčnú silu Skupiny expertov, 
najmä pri prechode na nové spôsoby a úsilie motivovať implementovanie rezolúcií vrátane vytvorenia 
viacjazyčnej databázy rezolúcií;  
c) ocenila aj prácu vykonanú s cieľom začleniť program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 do 
oblasti štandardizácie geografických názvov na oboch úrovniach: na úrovni Skupiny expertov, ako aj  na 
úrovni jednotlivých členských štátov. 

 
Rozhodnutie 1/2019/7 
Otázky propagácie Skupiny expertov a financovanie skupinových projektov (Pracovná skupina 
pre propagáciu a financovanie) 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie dve správy predložené v rámci tohto bodu programu; 
b) privítala zaujímavé preskúmanie otázok, ktoré sa objavili v oblasti propagácie a financovania 
skupinových projektov uvedených v správach;  
c) podporuje ďalšiu spoluprácu s cieľom vyvinúť udržateľnejší model financovania projektov.  
 
Rozhodnutie 1/2019/8 
Činnosti týkajúce sa národnej štandardizácie v Afrike (Riešiteľský tím pre Afriku) 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie správu predloženú koordinátorom Riešiteľského tímu pre Afriku a uznala opatrenia 
prijaté pri štandardizácii geografických názvov v Afrike;  
b) odporúča prijať vhodné opatrenia na zvýšenie účasti odborníkov z Afriky vzhľadom na nízku mieru 
účasti na súčasnom zasadaní;  
c) vyzvala na udržanie spolupráce s Ekonomickou komisiou pre Afriku na účely ďalšej spolupráce pri 
štandardizácii geografických názvov.  
 
Rozhodnutie 1/2019/9 
Toponymické vzdelávanie (Pracovná skupina pre toponymické kurzy) 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie správu predloženú v rámci tohto bodu programu;  
b) uvítala vyhlásenie Indonézie o dvoch vzdelávacích kurzoch v oblasti toponymie a žiadosť o 
usporiadanie výcvikového kurzu v karibskej oblasti na Jamajke a podpouje ďalšie skúmanie možností;  
c) zaznamenala žiadosť o zoznam regiónov, v ktorých by sa potenciálne mohli organizovať toponymické 
školenia.  
 
Rozhodnutie 1/2019/10 
Činnosti týkajúce sa Pracovnej skupiny pre toponymickú terminológiu 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie správy predložené v rámci tohto bodu programu;  
b) vyslovila pracovnej skupine pochvalu za vytvorenie online terminologickej databázy;  
c) povzbudzuje pracovnú skupinu, aby pokračovala v riešení návrhov na doplnenie, úpravy a opravy 

databázy toponymickej terminológie. 



32 
 

Rozhodnutie 1/2019/11 
Geografické názvy ako kultúra, dedičstvo a identita vrátane domorodých, menšinových a 
regionálnych jazykov a viacjazyčné otázky (Pracovná skupina pre geografické názvy ako 
kultúrne dedičstvo) 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie správy predložené v rámci tohto bodu rokovania;  
b) zaznamenala širokú škálu otázok, ktoré téma geografické názvy ako kultúrne dedičstvo obsahuje;  
c) podporuje, aby sa pokračovalo v odovzdávaní národných skúseností v spolupráci s domorodými 
skupinami, čo predstavuje spôsob ako vzdelávať ostatných v rámci Skupiny expertov a propagovať 
prácu;  
d) uvítala iniciatívu koordinátora Riešiteľského tímu pre Afriku týkajúcu sa vytvorenia skupiny ad hoc o 
systémoch prepisu pre jazyky bez vlastného písma. 
 
Rozhodnutie 1/2019/12 
Exonymá (Pracovná skupina pre exonymá) 
Skupina expertov:  
a) vzala na vedomie správy predložené v rámci tohto bodu programu;  
b) ocenila ďalšie prerokovanie charakteristiky exoným a výmenu informácií o exonymách z konkrétnych 
jazykových oblastí prostredníctvom pracovnej skupiny; 
c) povzbudzuje pokračovať v zostavovaní a distribúcii zoznamov exoným a vyzýva ďalšie jazykové a 
národné skupiny, aby prispeli k tejto práci.  
 
Rozhodnutie 1/2019/13 
Toponymické databanky a slovníky (spracovanie a nástroje, správa databáz, šírenie údajov: 
produkty a služby) (Pracovná skupina pre toponymické databanky a toponymické slovníky) 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie správu predsedu pracovnej skupiny o nedávnych a súčasných činnostiach 
pracovnej skupiny a deväť ďalších správ predložených odborníkmi z ďalších ôsmich krajín; 
b) vyjadrila uznanie za sprístupnenie informácií a aktívnu účasť na plenárnom zasadnutí;  
c) poznamenala, že väčšina činností v krajinách sa zameriavala na vytvorenie národných databáz 
geografických názvov, služieb a aplikácií na poskytovanie údajov o geografických názvov na rôzne 
účely, napríklad na správu pôdy, pre zdravotníctvo, pohotovostné služby a ďalšie služby;  
d) uznávané technologické metódy poskytovania údajov o geografických názvoch, ktoré používa 
pracovná skupina je potrebné do budúcnosti zvážiť;  
e) poznamenal, že vývoj prebehol v súlade s rezolúciou VIII/6 Konferencie OSN o štandardizácii 
geografických názvov, ktorá odporučila lepšie začlenenie geografických názvov do vnútroštátnych a 
regionálnych infraštruktúr priestorových údajov;  
f) podporuje pokračujúce aktivity členov pracovnej skupiny.  

Rozhodnutie 1/2019/14 
Systémy písma a výslovnosť (Pracovná skupina pre latinizačné systémy) 
Skupina expertov: 
a) vzal na vedomie správu predsedu pracovnej skupiny o nedávnych a súčasných činnostiach 
pracovnej skupiny  
b) povzbudil členské štáty, ktoré nemajú vnútroštátny systém latinizácie, aby sa spojili s Pracovnou 
skupinou pre latinizačné systémy s cieľom vytvoriť schválený systém.  
 
Rozhodnutie 1/2019/15 
Spolupráca s Dokumentačným oddelením 
Skupina expertov: 
a) vzala na vedomie ústnu správu o panelovej diskusii o postupoch týkajúcich sa geografických názvov, 
ktorej sa zúčastnili členovia Skupiny expertov a Dokumentačného oddelenia odboru valného 
zhromaždenia a vedenia konferencií; 
b) podporuje vytvorenie komunikačného kanála medzi týmito dvoma skupinami s cieľom uľahčiť výmenu 
informácií o vhodnom používaní geografických názvov. 
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