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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-8786/ 2019 zo dňa 20. 12. 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 2732/2019-212/18369 z 15. 11. 2019, so súhlasom Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 66443/2019/9891/2019-4.3 z 12. 12. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska 

Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

49 názvov so súhrnným označením vodstvo z  okresu Trnava, ktoré rozšíria obsah základnej 

bázy údajov pre geografický informačný systém: 

 

Štandardizovaný názov Kategória VH_Identifikátor Katastrálne územie 

Bíňovský kanál kanál 4-21-16-1143 Bíňovce, Trstín 

Bláznivý potok vodný tok 4-21-16-1080 Lošonec, Horné Orešany 

Bolmutov potok vodný tok 4-21-16-1191 Horné Lovčice 

Brezinský kanál kanál 4-21-16-1117 Boleráz 

Cíferský náhon kanál 4-21-16-967 Cífer, Jarná 

Čepenský potok vodný tok 4-21-17-371 Vlčkovce 

Debnárov potok vodný tok 4-21-16-1124 Lošonec, Horné Orešany 

Derňa vodný tok 4-21-17-358 
Križovany nad Dudváhom, Veľké  
Šúrovce II, Vlčkovce 

Drinský potok vodný tok 4-21-16-1129 Lošonec, Smolenice 

Druhý bukovský kanál kanál 4-17-02-790 Buková 

Džbankársky potok vodný tok 4-21-16-1112 Boleráz, Klčovany 

Farský kanál kanál 4-21-16-1140 Smolenice 

Hájsky kanál kanál 4-21-16-1211 
Malé  Brestovany, Veľké  
Brestovany 

Homôľky kanál 4-21-16-1197 Horná Krupá, Naháč 

Hrnčiarsky kanál kanál 4-21-16-1139 Smolenice 

Hrubý kanál kanál 4-21-16-1208 
Dolné Lovčice, Horné Lovčice, 
Malé Brestovany, Zavar 

Hrubý kanál kanál 4-21-17-372 
Križovany nad Dudváhom, Veľké  
Šúrovce II, Zavar 

Hrušťovský kanál kanál 4-21-16-1138 Smolenice 

Chotárny potok vodný tok 4-21-16-1055 Dlhá, Dolné  Orešany, Košolná 

Javornícky potok vodný tok 4-21-16-1092 Dolné  Orešany 

Kamennomlynský náhon kanál 4-21-16-1052 Trnava 

Kátlovský náhon kanál 4-21-10-1409 Kátlovce 

Klinský potok vodný tok 4-21-16-1198 Horná Krupá, Trstín 

Kopanický potok vodný tok 4-21-16-1206 
Dolná Krupá, Horná Krupá, 
Špačince, Horné Dubové 
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Štandardizovaný názov Kategória VH_Identifikátor Katastrálne územie 

Krabový potok vodný tok 4-21-16-1132 Lošonec, Smolenice 

Krátky kanál kanál 4-21-16-1119 Boleráz 

Lazársky kanál kanál 4-21-16-1121 Bíňovce 

Machalov kanál vodný tok 4-21-16-1144 Trstín 

Majdanský potok vodný tok 4-21-16-1072 Horné Orešany 

Martinov kanál kanál 4-21-16-1065 Košolná 

Opojské rameno rameno rieky 4-21-16-1182 Opoj, Vlčkovce 

Orešiansky kanál kanál 4-21-16-1118 Boleráz 

Ostrokamenský potok vodný tok 4-17-02-784 Buková 

Piaty bukovský kanál kanál 4-17-02-785 Buková 

Prvý bukovský kanál kanál 4-17-02-791 Buková 

Radošovský potok vodný tok 4-21-10-1402 Paderovce, Radošovce 

Ružindolský potok vodný tok 4-21-16-962 Borová, Ružindol 

Starý Dudváh kanál 4-21-10-1394 Bučany 

Starý Váh mŕtve rameno 4-21-10-1379 Valtov Šúr, Varov Šúr 

Široký potok vodný tok 4-21-16-1082 Lošonec, Horné Orešany 

Štvrtý bukovský kanál kanál 4-17-02-786 Buková 

Tretí bukovský kanál kanál 4-17-02-789 Buková 

Trnávsky kanál kanál 4-21-16-1196 Horná Krupá 

Veterlínsky potok vodný tok 4-17-02-782 Buková 

Voderadský náhon kanál 4-21-16-964 Slovenská Nová Ves, Voderady 

Vrchnodielsky potok vodný tok 4-21-16-1162 Buková 

Zabité vodný tok 4-21-16-1076 Lošonec, Horné Orešany 

Zavarský kanál kanál 4-21-16-1185 Križovany nad Dudváhom, Zavar 

Zelenečský náhon kanál 4-21-16-1051 Hrnčiarovce, Zeleneč 

 

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 1. marca  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-8849/ 2019 zo dňa 30. 12. 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-6157/2019-212/20739 z 18. 12. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska 
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

1799 názvov geografických objektov z  okresu Brezno, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 

údajov pre geografický informačný systém: 

1.  z katastrálneho územia Bacúch štandardizuje 67 názvov: 
Bendíčky (les); Betková (dolina); Biela skala (les); Brestovec (les); Brezanovské jamy (lúka, 
pasienok); Bučiny (les); Bukovinka (lúka, pasienok); Cabanov bán (les); Čerešňa (lúka, pasienok); 
Čertova svadba (les); Daniačka (les); Deviaty desiatok (pole); Dobiaska (dolina); Druhý desiatok 
(pole); Ďurová (les); Flúdričky (dolina); Fuksová (les); Hámor (pole); Hrádza (les; lúka, pasienok); 
Jama (pole); Jamy (les); Jánov grúň (les); K buku (les); Kalinová (lúka, pasienok); Končisté (les); 
Kuracia nôžka (les); Kyslá (les); Lakeť (les); Lavička (les); Lešník (les); Lúčka (sad, záhrada); 
Luptovčiakova jama (les); Machniarka (pole); Makovo (les); Maslový vrch (les); Maťková (dolina); 
Medvedia hora (les); Mišov chodník (les); Mutkovo (lúka, pasienok); Na Lichôtke (les);  
Nad Vylomeniská (les); Oceľovo (lúka, pasienok); Okrúhla (les); Pastva (sad, záhrada);  
Päť chodníkov (les); Pliešky (les); Pod Bučinou (pole; lúka, pasienok); Pod Leštinami (sad, 
záhrada); Pod Štetom (les); Podvrch (les); Poľana (pole); Prtiská (les); Rovne (pole);  
Siedmy desiatok (pole); Srnkovo (les); Stará píla (lúka, pasienok); Strmý bok (les);  
Svorkuľa (dolina); Šiesty desiatok (les); Školský bán (les); Štátna hora (les); Štet (les);  
Švantiarová (dolina); Temná (dolina); Tmavá (les); Tokanište (les); Tretí desiatok (pole), 
 
1.1.  z katastrálneho územia Bacúch upravuje 1 názov: 
Adamová (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Adamova dolina, 
 

2.  z katastrálneho územia Beňuš štandardizuje 62 názvov: 
Belková (les); Beľuška (lúka, pasienok); Brestová (dolina); Cigánka (les); Čertíkov grúnik (les); 
Čierny vrch (lúka, pasienok); Čučoriedková (dolina); Dávidová (dolina); Dlhé pole (les); Dolná 
Repčuľa (dolina); Filipovo (majer, miestna časť, osada, samota); Filipovský vŕšok (lúka, pasienok); 
Fortňa (les); Gašparovský vŕšok (pole); Grenada (les); Holý grúnik (les); Horná Dávidová (les); 
Horná Repčuľa (dolina); Hrachoviská (lúka, pasienok); Husárica (les); Chmeľová (pole); 
Chymovská (les); Jasienok (lúka, pasienok); Kankovo (pole); Katrenka (lúka, pasienok); Kelnerov 
posed (les); Koniarky (lúka, pasienok); Kopčová (lúka, pasienok); Košariská (les); Kováčová 
(dolina); Kozlovo (les); Kráľovo (les); Kubiečka (dolina); Kupcovské  (pole); Kurucova jama (les); 
Malá Liesková (lúka, pasienok; dolina); Mangule (lúka, pasienok); Mliečiková (pole); Pagaláč (pole); 
Pasiečka (pole); Petrov chodník (les); Pohančiská (les); Polianka (les); Pôbišovo (les; lúka, 
pasienok; vrch); Pri sŕňati (les); Pri vagóne (les); Priehybka (les); Pupkárka (dolina); Ramžová 
(dolina; les); Rožkovec (lúka, pasienok); Solisko (lúka, pasienok); Stará píla (lúka, pasienok);  
Stráne (les); Studená dolina (dolina); Štít (lúka, pasienok); Točka (les); Veksel (les); Vranovka (pole); 
Za Kozlovým (lúka, pasienok); Za záhradami (les); Zbojnícka skala (les); Zúbra (les); 
 
2.1 z katastrálneho územia Beňuš upravuje 3 názvy: 
Hrobľové (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Hrobcovo; Jánovo (lúka, pasienok), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Janovo; Zamrzlá (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola  
Zamrzlá dolina; 
 

3.  z katastrálneho územia Braväcovo štandardizuje 43 názvov: 
Biela skala (les); Bunker (les); Divokov kút (les); Do Vŕšku (les); Filovo (lúka, pasienok);  
Horná Leňušská (les); Jaloviarka (les); Jankov grúň (les); Janovo (les); Javor (lúka, pasienok);  
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K Bocanovi (pole); Klobása (les); Konský žľab dolinaKopček (les); Kozí chrbát (les); Kyslá (les); 
Laskovo (les); Laurincová (les); Lenivá (lúka, pasienok); Maková (les); Mišková (pole); Mokrá (les); 
Na Srnkovom (lúka, pasienok); Ochranná (lúka, pasienok); Oravcová vrchPačesovo (pole); 
Pálenička (lúka, pasienok); Pasecký grúň (les); Patráška (les); Pod hoľou (pole); Pod Junčiarkami 
(les); Pod Lenivú (dolina); Priechod (les); Rovienka (lúka, pasienok; pole); Strmý vŕšok (les); 
Studená voda (les); Tajch (dolina); Tajchy (les); Važec (les); Vlčinec (les); Vojtkovo (les); Vrchbány 
(les); Za Cigánom (les);  
 

4.  z katastrálneho územia Brezno štandardizuje 141 názvov: 
Babinec (pole); Bajzová (les); Banisko (lúka, pasienok); Besná (lúka, pasienok); Besná dolina 
(dolina); Betliarka (pole); Brestová (les); Brezinka (les); Bujakovo (lúka, pasienok); Bukovina (pole); 
Cierbuska (les); Cigánka (les); Čachovo (pole); Diel (les); Drábska (lúka, pasienok); Dúbravka (lúka, 
pasienok); Dudášky (lúka, pasienok); Ďumbier (lúka, pasienok); Dvoriská (pole); Frlombán (lúka, 
pasienok); Gabiškovo (les); Gápeľ (lúka, pasienok); Gáplik (les); Gaťa (dolina); Hančákovo (les; 
pole); Hlboká (les); Hliník (pole); Hnusné (pole); Horiaňová (les); Chmeľúska (les); Ivaniškovo (lúka, 
pasienok); Ivanová (les); Jakubníkovo (les); Jančov potok (les); Jaukušky (les); Javoriny (les); 
Jelšiny (pole); Ježovo (les); K lietadlu (les); Kabátová (les); Kečka (lúka, pasienok; les); Knapíkov 
vŕšok (pole); Kocianová (dolina); Kohútová (pole); Kolená (les); Kološňa (les); Koniarska (dolina); 
Konštiak (les); Košarisko (lúka, pasienok); Kováčov potok (les); Kozí chrbát (pole); Kozie chrbty 
(les); Kozlovo (lúka, pasienok); Králička (les); Kráľovská hora (les); Kriváň (pole); Križmanovo 
(pole); Krtičná (majer, miestna časť, osada, samota); Ku kostiam (les); Kuľbova dolina (lúka, 
pasienok); Lahuľa (pole); Lajštroch (lúka, pasienok); Ľavkovské (pole; lúka, pasienok); Letisko (lúka, 
pasienok); Liesková (lúka, pasienok); Lúčky (pole); Mláky (les); Mlynná (les); Nad Hroncom (pole); 
Nohavice (les); Ostredky na jamách (lúka, pasienok); Pacerka (lúka, pasienok); Padličkovo (pole); 
Panská hoľa (lúka, pasienok); Pasecký salaš (les); Paseky (les);  
Paseky pod Rosičkou (lúka, pasienok); Paseky pod Zrázmi (pole); Pásma (les); Pleš (pole);  
Pod Koreňovou (lúka, pasienok); Pod lanovkou (les); Pod pastvou (les); Pod Priehybinou (les); 
Pod pyramídou (les); Pod salašom (les); Pod Skalkou (lúka, pasienok); Pod žliabkom (lúka, 
pasienok); Podkoreňová (pole); Polianka (les); Pred dolinou (lúka, pasienok); Predné Gliane (les); 
Prepadlá (pole); Prepadlisko (les); Priehybina (les); Priehybka (les); Priechodská (les);  
Repkov potok (les); Rohozná (majer, miestna časť, osada, samota; pole); Rosička (les);  
Rovienky (les); Rúry (les); Skalnatá (lúka, pasienok); Skalnatý vŕšok (les); Speváčik (les);  
Spodná Kropačka (les); Starý salaš (les); Stráne (lúka, pasienok); Strigovo (les); Studený vŕšok (les 
; vrch); Sviniarky (les); Svinské stádlo (dolina); Svoradova polianka (lúka, pasienok); Šajba (pole); 
Šanské (les); Šiašovo (pole); Šimaníková (les); Širáňová (les); Široká (les); Široký žľab (les); 
Šoltýsovská (les); Šperkov potok (les); Štvorec (les); Tatárova dolina (dolina); Trianguľa (les); 
Uhliarsky mostík (les); Úplzie (pole); Valachová (pole); Vápenica (les); Veľký Gápeľ (vrch);  
Vrchžiaľ (les); Vysoká (les); Za Čachovým (pole); Za Kozlovom (lúka, pasienok); Za pílou (les);  
Za Rohoznou (pole); Zadné Halny (majer, miestna časť, osada, samota); Zápače (les);  
Zhoreniská (les); Zubákova dolina (dolina); Žubalka (les);  
 
4.1. z katastrálneho územia Brezno upravuje 7 názvov: 
Drábska (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Drábsko; Hálkova dolina (dolina), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Halková; Ivaničkovo (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Ivaniškovo; Ježová (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Ježovská dolina;  
Mlynná (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Mlynná dolina; Paseky pod Zrázmi (lúka, 
pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Paseky pod Zrazmi; Zrázy (les; vrch), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Zrazy; 
 

5.  z katastrálneho územia Bystrá štandardizuje 12 názvov: 
Gydov kút (les);Halašová (les); Horné Richtárovo (majer, miestna časť, osada, samota); Ľuptákova 
polianka (les); Malé (dolina); Morová dolina (dolina); Pachľovka (dolina); Predné Komôrky (dolina); 
Sedlo (priesmyk, sedlo); Stádlica (les); Stredné Komôrky (dolina); Zadné Komôrky (dolina);  
 
5.1. z katastrálneho územia Bystrá upravuje 1 názov: 
Horné Zálomy (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Vrchné Zálomy; 
 

6.  z katastrálneho územia Čierny Balog štandardizuje 172 názvov: 
Antalova studnička (les); Barboriakov bán (les); Bardelová (les); Bazuľa (dolina); Belková (dolina); 
Boldiška (dolina); Borsoky (les); Branduľa (pole); Brozmanova dolina (dolina); Búriho jama (les); 
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Čapkovo (lúka, pasienok); Čerešňová (dolina); Dlhý grúň (lúka, pasienok; les; dolina); Dobroč (majer, 
miestna časť, osada, samota); Dobročské jarovisko (les); Dolinky (les); Dolná Hančíková (les); 
Dolná Koštiaľová (dolina); Dolná Krivá (dolina); Dolné strmé Frudličky (lúka, pasienok); Fajtov 
(majer, miestna časť, osada, samota; pole); Fajtov salaš (les); Feretka (les); Geravka (les); Hájny 
grúň (lúka, pasienok); Herchlove polianky (les); Hlboká (dolina); Homôľka (les); Horná Hančíková 
(les); Horná Koštiaľová (dolina); Hrádza (les); Chmeľúsovo pole (pole); Chotárny grúň (les); Ilušova 
jama (les); Jama (lúka, pasienok); Janková (dolina); Jánošovka (majer, miestna časť, osada, samota); 
Jarovisko (les); Jožova dolinka (dolina); Junčekova dolinka (dolina); Kacúrova dolinka (dolina); 
Karašovský grúň (les); Klátny grúň (les); Komorové jarovisko (les); Komov (majer, miestna časť, 
osada, samota); Komovské pľace (les); Kondrovská (dolina); Kopanica (pole); Kopček (les);  
Kopec (vrch); Kopence (les); Koreňová (lúka, pasienok); Košiarova polianka (les); Krajčová (dolina); 
Kráľovstvo (dolina); Krám (majer, miestna časť, osada, samota); Krátky bán (les); Kremova dolina 
(dolina); Krištofov bán (les); Krivá (dolina); Krivá dolinka (dolina); Krížny grúň (lúka, pasienok); 
Krupova dolina (dolina); Kýčerný grúň (les); Kyslá voda (les); Laurová (les); Ľavkova (dolina); 
Libkina dolinka (dolina); Malé Blato (les); Malý Rozsypok (les); Malý Tajch (les); Martinová (dolina); 
Matejovo svahMedvedia (dolina); Medveďovo (majer, miestna časť, osada, samota); Motiakove (les); 
Mozolka (les); Mraznica (dolina); Na Rakytove (les); Nodorkova dolina (dolina); Pacerka (lúka, 
pasienok); Palantovičová (les); Páleničné (dolina); Pančíková (dolina); Partizánsky les (les); 
Pavľusová (dolina); Pažiť (les); Pekaričov bán (les); Pod Babou (les); Pod Chmeľúsku (lúka, 
pasienok); Pod Karašovom (les); Pod Krížne (les); Pod lúčky (pole); Pod Pomývačom (les);  
Pod Ramžou (les); Pod rizňou (dolina); Pod stádlom (les); Pod Záruby (dolina); Podgeravková (les); 
Polianka (les); Pomývač (les); Pomývačný grúň (les); Pred Skalicou (les); Predná jama (dolina); 
Priehybina (les); Príslopka (les); Prvá dolinka (dolina); Pusté (majer, miestna časť, osada, samota); 
Pustý vrch (les); Rakytová (dolina); Ramajova dolinka (dolina); Ramžová (dolina); Rapapičiakov 
bán (les); Repčuľa (les); Rizňová (dolina); Rovienky (les); Rozove dolina (dolina); Sedlistý grúnik 
(lúka, pasienok); Sedmák (les); Skalica (les); Skalnitá (dolina); Slziaková (dolina); Smutná (les); 
Snožky (dolina); Sosnový vŕšok (les); Stádlo (les); Stádlová (dolina); Stanová (dolina);  
Stará Boldiška (dolina); Stará dolina (dolina); Staré pole (les); Starý Šopík (dolina); Stráň (les); 
Stredná koliba (lúka, pasienok); Strungová (les); Studný grúň (les); Suchá polianka (les); 
Svinčiaková (les); Šindliarka (dolina); Široká jama (dolina); Široká mláka (les); Široké (pole);  
Široký grúň (lúka, pasienok); Škaredá (dolina); Šopík (dolina); Šparec (les); Štrbovo (les);  
Tajch (les); Tajšok (dolina); Teplý vŕšok (les); Tichá dolinôčka (dolina); Tľapušov bán (les); 
 Tmavá (dolina); Úslnná dolinka (dolina); Úslnný grúň (lúka, pasienok); Včelínová (dolina);  
Veľká dolina (dolina); Veľký Pomývač (les); Veľký Rozsypok (les); Výrobiská (les); Vyšíkovo (lúka, 
pasienok); Za Bánom (lúka, pasienok); Za pálenice (lúka, pasienok); Za Repiskami (pole);  
Zadná jama (dolina); Zadné Krížne (pole); Zákľuky (les); Zarastená (dolina); Zbojnícka jama (les); 
Zvarova jama (les); Žobrácky vŕšok (lúka, pasienok); Žobráčka (dolina);  
 
6.1. z katastrálneho územia Čierny Balog upravuje 1 názov: 
Pohnilá (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Pohnitá, 
 

7.  z katastrálneho územia Dolná Lehota štandardizuje 68 názvov: 
Bane (les); Bosorky (les); Bôrové (les); Brezinky (les); Brtošová (les); Čierťaž (lúka, pasienok); 
Črmné (pole); Do Petrov (les); Dolina (lúka, pasienok); Dve vody (les); Hámor (lúka, pasienok); 
Hliništia (pole); Iskrovie vŕšok (les); Kalište (les); Kanceľ (les); Kanclík (les); Kasňa (les); Kiar (lúka, 
pasienok); Konopnice (pole); Konštiak (les); Košariská (les); Košové (les); Kotliská (skala, skaly; 
les); Lavína (les); Laz (les); Lazy (lúka, pasienok); Limba (les); Machnatá (les); Marienkina (les); 
Marko (lúka, pasienok); Martinov laz (lúka, pasienok); Na Diel (pole); Na hrb (pole); Na Mosky (lúka, 
pasienok); Nad stráň (pole); Ondrovská (les); Pálenička (les); Pasečné (lúka, pasienok); Paseka 
(lúka, pasienok); Petrov hrb (lúka, pasienok); Pod Košovým (lúka, pasienok); Pod Kotliskami (les); 
Pod závoz (lúka, pasienok); Poľana (les); Pred Košariskami (pole); Predajnianska jama (pole); 
Predné Kotliská (les); Príslop (lúka, pasienok); Prostredná (les); Rakytiny (les); Repiská (lúka, 
pasienok); Roklina (lúka, pasienok); Rovienky (les); Smrekovina (vrch); Stratené (les; lúka, 
pasienok); Strmý vŕšok (les); Studená (les); Susedská (les); Tesné skaly (les); Uhlište (les);  
Úplaz (les); Vodopád (les); Vtáčne (lúka, pasienok); Za lieštím (lúka, pasienok); Za Markou (pole); 
Zadné Kotliská (lúka, pasienok); Zadné Pálenice (les); Žliabky (les);  
 
7.1. z katastrálneho územia Dolná Lehota upravuje 2 názvy: 
Brtošová (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Bartošovo; Mesková (lúka, pasienok), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Mešková; 
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8.  z katastrálneho územia Drábsko štandardizuje 8 názvov: 
Dolina (lúka, pasienok); Homôľka (lúka, pasienok); Sedmák (lúka, pasienok); Suchá jamka (pole); 
Vsiatina (pole); Výrobisko (pole); Za smreky (pole); Zbojnícka jamka (lúka, pasienok);  
 
8.1. z katastrálneho územia Drábsko upravuje 2 názvy: 
Bánik (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Baník; Za Bánikom (pole), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Za Baníkom; 
 

9.  z katastrálneho územia Heľpa štandardizuje 63 názvov: 
Bronduľa (les); Černákov (les); Čierne blato (les); Darex (lúka, pasienok); Do Furmanca (pole); Do 
kolesa (les); Do Sihly sad, záhradaDolinky (les); Ďuricová (les); Grúň pri Kobulárkach (les); Hájnica 
(les); Hudákovo (les); Husárske (pole); Jamina (pole); Javorinky (lúka, pasienok); Kaňúrka (dolina); 
Klincová dolina (dolina); Koniarčiská (les); Košiar (les); Kotly (les); Krivý most (les); Kryštálov 
vrch (les); Ledňová (lúka, pasienok); Lomy (les); Malá Stožka (les); Matejova lúčka (les); Meloška 
(les); Na mláčky (les); Nad bane (les); Nad Belušovou dolinou (les); Nad Heľpíkom (pole); Nad 
Hlbokým (les); Nad Jaškovec (les); Nižné Košariská (les); Pálenice (les); Pálenička (lúka, pasienok); 
Piatina (les); Pod baňami (les); Pod čerešňou (lúka, pasienok); Pod Črchľou (lúka, pasienok); Pod 
Holým vrchom (les); Pod javorom (les); Pod priehybou (les); Pod pustinou (les; pole); Pohorelské 
Nehovo (vrch); Pred Krivuľou (lúka, pasienok); Pri maringotke (les); Pri obrázku (les); Pribylinka 
(les); Rakytiny (lúka, pasienok); Sitárka (vrch);Skalice (pole); Skalička (lúka, pasienok); Stredné 
páleničky (les); Štós (les); Vakešová (lúka, pasienok); Veľká Pálenica (vrch); Vidicko (les); Vrbiny 
(sad, záhrada); Vyšné Košariská (les); Vyšné Poľany (les); Za Krivým grúňom (les); Za tŕním (pole); 
 
9.1. z katastrálneho územia Heľpa upravuje 2 názvy: 
Šinglerov vrch (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Šindlárov vrch; Za brezinkami (pole), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Za Brezinkou; 
 

10.  z katastrálneho územia Horná Lehota štandardizuje 59 názvov: 
Banské (lúka, pasienok); Bruchačka (les; lúka, pasienok); Bučníky (lúka, pasienok); Dereše (skala, 
skaly); Dolinky (lúka, pasienok; pole); Dolný laz (les); Fludričky (les); Havranka (dolina); Hlboká 
(dolina); Horný diel (les); Horný laz (pole); Hrb (pole); Hubkovka (lúka, pasienok); Jelenia lúka (lúka, 
pasienok); Kečka (les); Kilvádyho chodník (les); Kňazove zeme (les); Koniarky (les); Kopaniny 
(lúka, pasienok); Kopce (les); Kosodrevina (les); Krámec (les); Kupčočka (les); Lasička (lúka, 
pasienok); Laziny (les); Lovište (sad, záhrada); Medzi ploty (les); Mokrá jama (les); Mosky (pole); 
Nad Moskami (les); Palkovie vŕšok (les); Paseky (les); Pod lažtekom (lúka, pasienok); Pod závozom 
(les); Podpolom (les); Polom (les); Popoliarka (dolina); Pred Riavkou (les); Príslop (les); Riavka 
(les); Snímance (les); Snoža (les); Snožka (les); Starý mlyn (les); Suchá (les); Štvorec (les); Trafika 
(les); Trižidi (les); Uhlisko (les); Veľký Príslop (les); Vŕšky (les); Vydrová (les); Vypálený buk (les);  
Za Banské (lúka, pasienok); Za Hrádok (lúka, pasienok); Za Šoltýsom (pole); Žiar (lúka, pasienok); 
Žobráčka (les); Žrebíky (lúka, pasienok); 
 

11.  z katastrálneho územia Hronec štandardizuje 46 názvov: 
Bukovcová; (dolina); Dolná Gajdošová; (les; dolina); Dolná Prašivá; (dolina);  
Dolná Všivavá; (dolina); Firhangová búda; (les); Gajdoška; (les); Hájny grúň; (les);  
Hámornícka; (les); Hlboká; (dolina); Horná Prašivá; (dolina); Horná Všivavá; (dolina);  
Hraškova dolinka; (dolina); Hronček; (majer, miestna časť, osada, samota; les); Hruškovo; (les); 
Jamina; (lúka, pasienok); Jaseňová; (priesmyk, sedlo); Jožova vychyľovka; (les); K Antonkovi; (les); 
Kraklová; (lúka, pasienok); Kramniská; (les); Majer; (lúka, pasienok); Malá Havranka; (dolina); 
Martinov grúniček; (les); Maštale; (les); Mečiarova cesta; (cesta); Mojžišove zeme; (les);  
Nad Skalicou; (les); Nociarov; (les); Partizánsky hrob; (les); Petrov ranč; (majer, miestna časť, 
osada, samota); Pod rybníky; (les); Pod tajchom; (les); Pred Hruškovým; (les);  
Pri Kyslej vode; (les); Prvý Pastovník; (lúka, pasienok); Rysia skala; (les); Siata hora; (les);  
Spády; (les); Surovina; (dolina); Štomp; (les); Terexová cesta; (cesta); V riti; (les);  
Veľká Havranka; (dolina); Vtáčnik; (les); Zakliaty bán; (dolina); Zubačka; (dolina); 
 
11.1. z katastrálneho územia Hronec upravuje 8 názvov: 
Bujacká (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Bujačová; Druhý Pastovník (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Druhý pastevník; Hlboká (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Hrončianska Hlboká; Kramliská (horáreň), ktorého predchádzajúca podoba bola Kramniská; 
Kramnisková (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Kramnisková dolina; Paseky (lúka, 
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pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Paseky za Hronom; Skalavá (dolina), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Skalnistá; Vranička (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Vranečka;  
 

12.  z katastrálneho územia Jarabá štandardizuje 44 názvov: 
Beňuška (les); Brečkov raj (lúka, pasienok); Brestová (les); Cabanove cesty (les); Čertovica (les); 
Čučoriedková (les); Dolná Jarabá (majer, miestna časť, osada, samota); Fludričky (les); Gáplik (les); 
Gašparov báň (les); Gatkové (dolina); Halušková (dolina); Hlboká (dolina); Hliniská (les);  
Jarabské košariská (les); Jasienok (vrch); Králička (les); Kráľovská hora (les); Krekáň (les);  
Krivá (dolina); Kubová (les); Lajštroch (les); Letisko (les); Liškova dolina (les); Mlynárová (les); 
Moravčíková (dolina); Moravčíkovo uhlisko (les); Nad Jarabou (les); Nad lavice (dolina);  
Ošusty (les); Pavlová (les; dolina); Pod Soliskom (dolina); Podjarabá (dolina); Polianky (les); 
Priechodská (les); Prostredná Jarabá (majer, miestna časť, osada, samota); Smrečiny (dolina); 
Solisko (les); Stráňová (dolina); Tmavá dolina (dolina); Tmavý úplazok (dolina); Tretia skala (les); 
Veľká Trojica (les); Želbán (dolina); 
 
12.1. z katastrálneho územia Jarabá upravuje 1 názov: 
Jasienok (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Jasienček; 
 

13.  z katastrálneho územia Jasenie štandardizuje 112 názvov: 
Baraniar (lúka, pasienok); Bartkova jama (les); Bauková (les); Biela voda (les); Borová (les); 
Borovie (les); Breziny (pole); Buková (les); Bukovina (les); Červenáková (dolina); Čierny diel (les); 
Dielničky (lúka, pasienok); Do Diakovho (pole); Dolná Ehrensteinka (dolina);  
Dolná Studená (dolina); Dolné Borovie (pole); Dolné Lopušné (dolina); Dolné močiare (pole);  
Dolné Stráne (lúka, pasienok); Dolné záhumnie (pole); Dolný Konštiak (dolina);  
Dolný Struhár (lúka, pasienok); Drgovie dolinka (dolina); Fábriho chodník (les);  
Felsenfeska (dolina); Gelfúsová (dolina); Gibaľova skala (les); Glasova zákruta (les); Haliar (dolina); 
Hatiarove vodopády (les); Hesterizina (dolina); Horná Ehrensteinka (dolina); Horné Borovie (les); 
Horné Fedorovo (les); Horné Lopušné (dolina); Horné Mlynárovo (les); Horné močiare (lúka, 
pasienok); Horné Stráne (les); Horný Konštiak (dolina); Hotolovská (les); Hrabina (lúka, pasienok); 
Hrádok (lúka, pasienok); Chabenec (lúka, pasienok); Jágerka (dolina); Jankovo (lúka, pasienok); 
Jasenský chodník (chodník);Kremnička (dolina); Krokľová (les); Ku kocke (lúka, pasienok); 
Kukučkova dolinka (dolina); Lazy (pole); Lučatínska hoľa (lúka, pasienok); Ludviková (dolina); 
Maštale (lúka, pasienok); Matejova dolinka (les); Matúšov bán (les); Melicherka (dolina);  
Mláčny úplaz (dolina); Mláky (les); Mlynárovo (les); Močidlá (les); Mokré údolie (dolina); Motúz (les); 
Mrkvíkova dolinka (dolina); Na breh (pole); Nad studničkou (les); Ondrejská hoľa (hrebeň, chrbát); 
Oplôtok (les); Pálenice (les); Panská hoľa (lúka, pasienok); Petrov kiar (les); Petrová (les);  
Pod bane (dolina); Pod Baraniarom (les); Pod Brezinami (pole); Pod Jamou (les); Pod Stráne 
(pole); Pod Širokým úplazom (dolina); Pod tajchom (les); Podkonická hoľa (lúka, pasienok); 
Polianky (les); Polom (les); Prašivá (lúka, pasienok); Pred Kohútovou (les); Predajnianska hoľa 
(lúka, pasienok); Prostredná (dolina); Ramajová (dolina); Rebrík (les); Skalka (lúka, pasienok); 
Slivková (dolina); Staré metre (les); Stredná Studená (dolina); Strieľačka (dolina); Strmý úplaz 
(dolina); Studená (dolina); Studnička (les); Šagátove skaly (les); Šansko (pole); Šerflová (dolina);  
Široké údolie (dolina); Teľatník (les); Vágnerov kiar (lúka, pasienok); Večeradiny (lúka, pasienok); 
Veľké Košarisko (lúka, pasienok); Verbešťokova poľana (les); Vlačiny (les); Vtáčne (les);  
Za Bukovým dielom (lúka, pasienok); Za Hrádkom (lúka, pasienok); Záhrady (pole);  
Zámostská hoľa (lúka, pasienok); Závoz (les);  
 
13.1. z katastrálneho územia Jasenie upravuje 3 názvy: 
Háčky (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Hačky; Pejkov grúň (les), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Pajkov grúň; Sovia (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Sova; 
 

14.  z katastrálneho územia Lom nad Rimavicou štandardizuje 23 názvov: 
Banský grúň (pole); Bulanská (les); Doboška (les); Dolina (lúka, pasienok); Dolná Javorina (les); 
Fujavy (les); Chlipniačky (lúka, pasienok); Javorina (les); Klinková (pole); Komendovská (les); 
Koniarovo (les); Lomská dolina (les); Lomský pasienok (lúka, pasienok); Medvedí vŕšok (les); 
Nižná Pliešková (les); Paseka (les); Pavlačka (lúka, pasienok); Pliešková (les); Podchlipniačky (les); 
Tlstá jedľa (les); Uhliarska dolina (les); Záhrady  (les); Železná brána (les);  
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15.  z katastrálneho územia Michalová štandardizuje 24 názvov: 
Dolná Polianka (les); Hrable (horáreň); Jaríkov bán (les); K Cesnaku (les); Košariská (les);  
Košarisko (lúka, pasienok); Ľanoviská (pole); Liesková (les); Marčiačka (les); Méta (les);  
Michalovo (pole); Pánova lúka (pole); Piaterland (les); Predliesková (les); Prtiská (les);  
Sedlo (lúka, pasienok); Slosiarka (les); Stasová (les); Struhárka (les); Štátna hora (les); Tesná (les); 
Tesná dolinka (dolina); Veksle (les); Vološinec (les);  
 
15.1. z katastrálneho územia Michalová upravuje 1 názov: 
Pod Tajchom (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Podtajch; 
 

16. z katastrálneho územia Mýto pod Ďumbierom štandardizuje 7 názvov: 
Hlinka (pole); Kropáčka (lúka, pasienok); Pohanské (lúka, pasienok); Šánske (lúka, pasienok); 
Úzka zápač (les); Zadná (lúka, pasienok); Zámrzlie (les);  
 
16.1. z katastrálneho územia Mýto pod Ďumbierom upravuje 2 názvy: 
Pohanské (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pohansko; Šánske (vrch), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Šanské; 
 

17. z katastrálneho územia Nemecká štandardizuje 55 názvov: 
Betušina (les); Borovina (les); Cigánka (les); Čierťaž (les); Debnárova dolinka (dolina);  
Dielnica (lúka, pasienok); Dolina (les); Dolná vršina (lúka, pasienok); Dubová (majer, miestna časť, 
osada, samota); Dúbravka (pole); Farská hora (lúka, pasienok); Harnobis (les); Havrania (les);  
Horná vršina (les); Kečka (les); Kolba (les); Kopček (lúka, pasienok); Kopok (les); Kostolná (lúka, 
pasienok); Kozí chrbát (sad, záhrada); Lačný diel (les); Lazy (les); Lažtek (les);  
Lúčky (pole);Maďarovie dolinka (dolina); Malý Žiar (les); Na boku Šimáňa (lúka, pasienok);  
Na brode (les); Na diele (lúka, pasienok; les); Na Lazoch (les); Na Štvrtiach (pole); Nad Dubovou 
(lúka, pasienok); Nad hŕbkom (pole); Nad mlynčekom (pole); Od chotára (pole); Oselné (lúka, 
pasienok); Pod brehom (pole); Pod Čiernym dielom (les); Pod Letkovom (lúka, pasienok);  
Pod Ondrejkovým (les); Pod Oselným (sad, záhrada); Poľana (les); Pred Sihoťou (lúka, pasienok); 
Predný diel (les); Pri búčku (lúka, pasienok); Rabčiná (les); Rakytovec (les); Strunie (les);  
Šimáň (les); Štefanka (les); Uhlisko (les); Velký Žiar (vrch); Vtáčnik (les); Za lavičkami (pole); 
Zámostie (majer, miestna časť, osada, samota); 

 

17.1. z katastrálneho územia Nemecká upravuje 1 názov: 
Veľký Žiar (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Veľký Ždiar; 
 

18. z katastrálneho územia Osrblie štandardizuje 41 názvov: 
Anderlová (lúka, pasienok); Belice (les); Blatavá (les); Boháľove lúčky (les); Do doliny (lúka, 
pasienok); Do Žliabkov (lúka, pasienok); Dolinka (lúka, pasienok; pole); Gajdoška (lúka, pasienok; 
les); Gašparová (les); Horná Anderlová (lúka, pasienok); Horná Gajdošová (dolina); Hruškové (lúka, 
pasienok); Krakľová (les); Krížne cesty (les); Laurencia (lúka, pasienok); Lúčky (pole); Mitrová (les); 
Mrkvice (les); Na baňu (les); Nad Hrbčekom (lúka, pasienok); Nad krížom (lúka, pasienok);  
Nad mlynom (les); Oprchlie (les); Paseky (les; pole); Pod Žliebky (les); Pri míne (les); Priepadliská 
(lúka, pasienok); Rizne (lúka, pasienok); Rysie skaly (les); Smolová (les); Spišiaková (les); 
Spišiakova dolinka (dolina); Stádlo (les); Strmá (dolina); Suchá (les); Šaracká (skala, skaly; les); 
Štomp (les); Tretí Pastovník (les); Tri vody (les); Za skalou (lúka, pasienok); Židova dolinka (les); 

 

18.1. z katastrálneho územia Osrblie upravuje 4 názvy: 
Gazdová (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Gazdov; Horná Hlboká (dolina), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Osrblianska Hlboká; Horná Podsuchá (horáreň), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Podsuchá; Štomp (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Štromp; 
 

19. z katastrálneho územia Podbrezová štandardizuje 27 názvov: 
Bruchačka (les); Capova lúka (les); Čierťaž (pole); Dolina (lúka, pasienok); Hŕbok (lúka, pasienok); 
Jamy (lúka, pasienok); Jelšie (lúka, pasienok); Košiare (les); Lažtek (lúka, pasienok); Mitrová (les); 
Na lazy (les); Nad Blatňavu (les); Nad studňu (les); Pavlík (lúka, pasienok);  
Pod Bôrovím (lúka, pasienok); Pod Brezovú (pole); Pod Hŕbkom (lúka, pasienok); Poľany (les); 
Ramajova cesta (les); Ráztoka (pole); Strmý závoz (les); Suché Graple (pole); Sviniarka (les); 
Šiklov (les); Široká (lúka, pasienok); Za Hronom (sad, záhrada); Zuberštín (les); 
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19. 1 z katastrálneho územia Podbrezová upravuje 1 názov: 
Babkov grúň (hrebeň, chrbát), ktorého predchádzajúca podoba bola Babkový grúň; 
 

20. z katastrálneho územia Pohorelá štandardizuje 63 názvov: 
Baranová (les); Borsučná grapa (les); Brezina (les); Brozmanka (les); Bučinka (les); Dielnica (les); 
Hrable (lúka, pasienok); Jantíková (lúka, pasienok); Javorinka (les); Kanapej (les); Kapcuľa (les); 
Klobúč (les); Kostolníkov kopec (les); Kotlíková dolina dolinaKrivý diel (les); Ku kochu (lúka, 
pasienok); Ku krížu (les); Ľapinka (les); Malá Grapka poleMantel (les); Matajská (les);  
Meckova dolina (dolina);  Migas (les); Mokrá dolinaNa Skalku (les); Nadbanie (lúka, pasienok);  
Nižný brod (pole); Ohrada (les); Pálenica (pole); Panská hora (les); Paseč (pole); Pod Brezinou 
(pole); Pod Gindurou (les); Pod Hájky (pole); Poľany (pole); Predný Borsuk (lúka, pasienok); 
Rácovo (dolina); Rakov (les); Rakyta (les); Roveň (les); Sedlo Gindury (priesmyk, sedlo);  
Skalička (les); Spálený bán (les); Staníková (lúka, pasienok); Stodôlky (lúka, pasienok);  
Strelcová (pole); Suchá dolinka (dolina); Ševcova baňa (lúka, pasienok); Štemberg (les); Štós (les); 
Telgártske (lúka, pasienok); Temná dolina (dolina); Terečka (les); Úplaz (les); Urvisko (les); 
Vandrovo sedlo (priesmyk, sedlo); Vasiľov (les); Vyšná Brestová (les); Za Borsuk (pole);  
Zadná Brestová (les); Zadná mláka (pole); Žačková (les); Žliabky (les); 

 

20.1. z katastrálneho územia Pohorelá upravuje 3 názvy: 
Hlboká (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Hlboké; Lukáčiková (dolina), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Lukačíková; Vasiľov (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Vasilov; 
 

21. z katastrálneho územia Pohronská Polhora štandardizuje 51 názvov: 
Abelák (les); Bánovo (lúka, pasienok); Brčova koliba (les); Bukový diel (les); Hodajov kút (les); 
Horné Pšeničné (lúka, pasienok); Chlipavice (lúka, pasienok; les); Jágerpľac (les); Jánoškovo (les); 
Javorčíková dolinaKapustiská (les); Karolkova koliba (les); Kolesárka (lúka, pasienok); Kráľovská 
hora (les); Krátke (lúka, pasienok); Kubová (les); Lúčky (les); Machniarka (les); Masliarov grúň (les); 
Maťová (les); Modrý kameň (les); Muchovo (lúka, pasienok); Ondrova skala (les); Pekné pole (les); 
Pod Fabovou (les); Pod Koniarky (les); Pod Krátkym (les); Pod lipou (pole); Pod Poľanou (pole); 
Pod salaš (pole); Poľana (les); Polianka (les); Polomský štrif (les); Pred Gajdošovo (les); 
Predkopačno (les); Predné Krátke (lúka, pasienok); Puk (les); Pukova polianka (les); Randavý 
mostík (les); Ridzoňova polianka (les); Skalnatá (les); Srokov kút (les); Strminka (pole); Telkuľa 
(les); Úplazy (les); Válovy (les); Varguľa (les); Volarov žľab (les); Zadné Krátke (lúka, pasienok);  
Zacharova jama (dolina); Zvadlivá (les);  

 

22. z katastrálneho územia Polomka štandardizuje 74 názvov: 
Adamcová (les); Bobánka (les); Bublakovo (les); Buvalová (les); Črchľa (les); Diel (les);  
Dvanásť apoštolov (les); Eberka (les); Fabová (lúka, pasienok); Grúnik (les); Hámor (majer, miestna 
časť, osada, samota); Haničkovo pole (les); Chalúpkova jama (lúka, pasienok); Jagerčíková (dolina); 
Jaseník (les); Javorinka (les); K pyramíde (lúka, pasienok); Kalinková dolinka (dolina);  
Kohútová (les); Košariská (les); Krešáková (les); Laz (pole); Lešník (les); Lešníkova dolina (dolina); 
Lietava (les); Limbina (les); Lopušné (les); Mišárov grúň (les); Mraznica (les); Nad Bacúchom (lúka, 
pasienok); Nad Črchľou (les); Nad Hámrom (pole); Nad mlynom (pole); Nad Voňacím (les); 
Odlúkový grúň (les); Palíkova skala (les); Papajka (les); Pašiny (les); Pätina (les); Petríkovo (lúka, 
pasienok; les); Pod Chmelincom (pole); Pod Košariskami (les); Pod Štolbou (lúka, pasienok); 
Podrovienky (lúka, pasienok); Pravdová (les); Pred Skalkou (les); Predná paseka (pole); Prostredná 
paseka (pole); Prostredný grúň (lúka, pasienok); Ráztoka (les); Ráztoky (les); Riňavý grúň (les); 
Salajka (les); Serenkovo (les); Skalica (lúka, pasienok); Skalka (lúka, pasienok; les); Smrekovcový 
grúň (les); Stádlo (lúka, pasienok); Stodôlky (pole); Strmá cesta (les); Škriabačka (les); Štít (les);  
Temný grúň (les); Uhrínová (les); Úplaz (les); Válovy (les); Varecha (les); Vývratisko (les);  
Za Hronom (lúka, pasienok; les); Za mlynom (pole); Za mostom (lúka, pasienok);  
Za vrchom (pole); Zadná paseka (pole); Ždiar (les); 
 
22.1. z katastrálneho územia Polomka upravuje 1 názov: 
Zrázy (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Zrazy; 
 

23. z katastrálneho územia Predajná štandardizuje 57 názvov: 
Belov bán (les); Blatina (pole); Borovie (les); Breziny (pole); Cibuľov kút (pole); Čelno (les);  
Čierna hora (les); Druhý kiar (les); Dudov bán (les); Durdičky (les); Fedorová (les; dolina); Hanková 
(pole); Holý dielec (les); Hrádok (les); Hraškova jama (dolina); Kamenisté (lúka, pasienok);  
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Kečka (lúka, pasienok); Kobišov (les); Kolba (lúka, pasienok); Kramlište (pole); Lazy (lúka, pasienok); 
Lichnerka (lúka, pasienok); Lobová (les); Lopejské Čelno (les); Lovište (les); Medzi Gapľami (pole); 
Medzidiel (les); Mitrová (les); Moréna (lúka, pasienok); Nad lazmi (pole); Nad Lopejom (pole);  
Nový barák (majer, miestna časť, osada, samota); Obecná lúka (lúka, pasienok); Pod Borovím (pole); 
Pod Hrbami (lúka, pasienok); Predajnianska (les); Predajnianske (lúka, pasienok);  
Pri bunkroch (les); Roveň (pole); Rybárovská (pole); Sedmička (les); Starý barák (les; majer, 
miestna časť, osada, samota);Strmý chodník (les); Strmý závoz (les); Studnička (les); Široká (pole); 
Tunel (les); Uhlisko (pole); Úplaz (les); Vodopády (les); Výhon (lúka, pasienok); Za Hrádkom (pole); 
Za Hronom (pole); Za skalou (les); Zábrež (pole); Záhumnia (pole); Žerucha (les);  

 

23.1. z katastrálneho územia Predajná upravuje 2 názvy: 
Michalčíková (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Michalčíkovo; Pod Borovím (lúka, pasienok; 
majer, osada, samota, miestna časť), ktorého predchádzajúca podoba bola Pod Bôrovím; 
 

24. z katastrálneho územia Ráztoka štandardizuje 7 názvov: 
Čierny diel (les); Holica (les); Hrabníky (les); Lazy (lúka, pasienok; pole); Ráztocká hoľa (lúka, 
pasienok); Ráztocký priehon (lúka, pasienok); Vápenica (les);  

 

25. z katastrálneho územia Sihla štandardizuje 34 názvov: 
Balážická (les); Belova studnička (les); Blatnivá (dolina); Do nohavíc (les); Farárova studnička 
(les); Ferov závoz (les); Fľundričky (dolina);Frnajzka (dolina);Jedľovský most (les); Jedľový grúň 
(les); Kapustniská (pole); Kľučka (les); Kočiareň (les); Na chotár (les); Na Kamenný Hajnáš (les); 
Na prte (lúka, pasienok); Obrubovanec (les; pole);Panský vŕšok (pole); Píla (les); Pod skalku (les); 
Prostredná Žabica (les); Rakytiny (les); Rovienky (les); Skalnatý kopec (les); Stádlo (les); 
Strundžené (horáreň; les); Široké mláky (les); Švoňavov jarok (dolina);Tehliareň (les);  
Veľké Zlomisko (les); Vrchslatina (les); Výrobisko (pole); Zákľuka (les); Zákľuky (les); 

 

25.1. z katastrálneho územia Sihla upravuje 2 názvy: 
Knôtikova jamka (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Knotiková jamka; Kolibiská (les), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Kolibská; 
 

26. z katastrálneho územia Šumiac štandardizuje 120 názvov: 
Alžiná (les); Bánik (les); Beťačka (les); Bolegová (lúka, pasienok); Bombová (les); Bosorka (les); 
Brezinky (les); Breziny (pole); Brezový bánik (les); Britka (les); Brozmanka (les); Cibuľné (les); 
Cínova lúka (les); Čeremka (les); Čertova skala (les); Červená hlina (pole); Červená Skala (majer, 
miestna časť, osada, samota); Črchľa (les); Čupková (les); Demov  vrch (les); Diel (pole);  
Dieliky (lúka, pasienok); Dobrá voda (les); Dudlavisko (lúka, pasienok; les); Durajka (les);  
Fiľová (lúka, pasienok); Fujkova (majer, miestna časť, osada, samota); Gálov vrch (lúka, pasienok); 
Gandžalka (les); Gogoška (les); Gordanová (les); Gordanova skala (les); Havrania tesnina (les); 
Hlbočina (les); Holotíny (les); Horebez (les); Hŕbky (lúka, pasienok); Jama (les); Jaseníky (les); 
Kalinka (les); Kamzíčka (les); Kamzíková (majer, miestna časť, osada, samota);  
Kamzíkova jama (lúka, pasienok); Kaplička (skala, skaly); Kapustniarka (les); Karolka (les);  
Koleso (les); Koliesko (les); Kolomažnica (les); Konská mláka (lúka, pasienok); Kosačková (les); 
Kováčová (les); Kožíčková (les); Kraviarky (les); Kremenina (les); Krivý potok (les);  
Ku kameňu (les); Ľanoviská (lúka, pasienok); Lopušné (les); Malý Prostredniak (les); Malý Župkov 
(les); Medvedia hôrka (les); Medzi vŕškami (lúka, pasienok); Menguška (les); Mišečková (lúka, 
pasienok); Mišurdová (les); Molentová (lúka, pasienok); Mráznica (les); Mrišova jama (les);  
Na polianke (pole); Nad kiarom (les); Nad medvedím posedom (les); Nad Poľanou (les);  
Nad starou pílou (les); Nadskok (les); Ohrada (les); Omegovo (les); Orlová (les); Panďov chodník 
(les); Ploština (les); Pod bučinkou (pole); Pod býčou kolibou (lúka, pasienok); Pod Ploštinou (les); 
Pod Rovňou (lúka, pasienok); Pod Šumiackym vrchom (pole); Podskok (les); Poľana (lúka, 
pasienok); Potok (les); Predná Suchá (les); Pri kôpke (les); Pri Teplici (lúka, pasienok);  
Prielohy (pole); Rakytovec (les); Rampa (les); Roháč (les); Salašná (les); Skalička (lúka, pasienok); 
Skalka (les); Skalnistá lúka (pole); Slaniniarka (les); Stará píla (lúka, pasienok); Starý bán (les); 
Stoličné (les); Suchá (les); Šarkanov Bánik (les); Široký bán (les); Šumiacka priehyba (lúka, 
pasienok); Šumiacky vrch (les); Švajková (les); Veľký Prostredniak (les); Veľký Župkov (les); 
Viecha (les); Vyvieračka (les); Za Hôrkou (pole; lúka, pasienok); Za humnami (les); Za Molentovou 
(les); Zabudnutý bánik (les); Zadná Suchá (les); Zápač (les); Zmulisko (les); 
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26.1. z katastrálneho územia Šumiac upravuje 5 názvov: 
Javoriská (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Jaroviská; Javorisko (lúka, 
pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Jarovisko; Magura (hrebeň, chrbát), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Župkova Magura; Nižné sedlo (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Predné sedlo; Škutová (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Škulová; 
 

27. z katastrálneho územia Telgárt štandardizuje 92 názvov: 
Adamicová (les); Balková (les); Betinské (lúka, pasienok); Birkov kút (les); Bláznova (les); Bukovec 
(lúka, pasienok); Byčiarky (les); Čelo (les); Čerenka (lúka, pasienok); Dudlavsko (lúka, pasienok); 
Flanier (les); Gregová (les); Hnusná dolina (dolina); Holá pálenica (les); Hrb (pole); Jamina (pole); 
Janíčková (les); Jasličky (les); Kišova baňa (les); Kopaň (pole); Kozovec (lúka, pasienok); Kráľova 
hoľa (les); Kraviacov (les); Ku kameňolomu (les); Kubekov kiar (pole); Kubekov vŕšok (lúka, 
pasienok); Kucharová (lúka, pasienok); Kyprov (les); Lačná voda (les); Lastovičná skala (les); 
Laznička (lúka, pasienok); Magura (les); Masná (les); Mokrá dolinka (les); Na stodolisku (lúka, 
pasienok); Na Šuvarinách (lúka, pasienok); Nad Hrbom (pole); Nad Zubrom (les); Niže dediny (lúka, 
pasienok); Pálenica (pole; les); Pekáreň (les); Pieskovňa (lúka, pasienok); Pod Flanier (les); Pod 
Homoľou (lúka, pasienok); Pod Javorinkou (pole); Pod Pastovným (lúka, pasienok); Pod Skrovom 
(lúka, pasienok); Pod Tresníčkom (pole); Pod Zubrom (les); Pod Ždiarom (pole); Pod žľaby (les); 
Prašivý vŕšok (les); Pri jaskyni (lúka, pasienok); Profant (les); Prostredný vrch (les); Pusté pole 
(les); Rakytovec (les); Raptošová (les); Roveň (lúka, pasienok; pole); Skrov (les); Slamková (les); 
Spišské (lúka, pasienok); Stádlo (les); Stará píla (lúka, pasienok); Starý hostinec (les); Stodoliská 
(les); Strakoška (les); Suchá smrečinka (lúka, pasienok); Svetlovec (les); Šarnica (les); Šarnice 
(lúka, pasienok); Šipulova dolina (dolina); Šipulova úboč (les); Štráfy (les); Šuvariny (pole); Tatričky 
(les); Telgártska priehybka (priesmyk, sedlo); Trpáková (les); Veľký Tresník (les); Vrch Hrona (lúka, 
pasienok); Vŕšky (pole); Vysoký vrch (les); Za Hron (pole); Za Kráľovou (pole); Za Lazničkou (lúka, 
pasienok); Za mlynom (lúka, pasienok); Za Špirdovou (lúka, pasienok); Zadná dolina (dolina; les); 
Zadná Nemecká (les); Zadná polianka (les); Zajacov vŕšok (lúka, pasienok); Zubrík (les);  

 

27.1. z katastrálneho územia Telgárt upravuje 9 názvov: 
Bukový vrch (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Bukovec; Dilongová (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Dilangová; Handulin vŕšok (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Handulín; Pod Tresníčkom (lúka, pasienok; pole), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Pod Trsteníčkom; Skalice (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Skalica; Tresníček 
(lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Trsteníček; Vrch Hrona (lúka, pasienok), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Na vrch Hrona; Za Skalicami (lúka, pasienok), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Za Skalicou; Zbojnícke (les), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Zbojnícka; 
 

28. z katastrálneho územia Valaská štandardizuje 60 názvov: 
Bániky (les); Bartoška (majer, miestna časť, osada, samota); Biele skálie (vrch); Brusniansky grúň 
(les); Bukovina (pole); Cigánska cesta (cesta); Čierny potok (les); Čuracia dolinka (dolina); 
Danková (les); Do starého pľacu (les); Dudlavá (les); Ferkov bánik (lúka, pasienok); Fiľova banka 
(les); Havaška (les); Hnusné (pole); Horný diel (pole); Húždvačky (les); Jarov bán (les); Javorová 
(sad, záhrada); K skale (les); Kiar (les); Konce (les); Korpeľova lúka (les); Krámiská (lúka, pasienok); 
Kyslá (les); Machyniakova prť (les); Malé potôčky (dolina); Mikovíniho (les); Moglový grúň (les);  
Na Hrbe (pole); Na Ždiarik (lúka, pasienok); Pitvorce (les); Pod Lipovou (pole); Poľana (lúka, 
pasienok); Polianka (les); Potôčky (les); Pri buku (les); Pri cesnaku (lúka, pasienok); Pri javore (les); 
Prostredný vrch (les); Pružinský grúň (les); Rakytiny (les); Ramža (les); Sedlo (les); Spády (les); 
Stádlo (les); Stodôlky (lúka, pasienok); Strmý bán (les); Suchá (dolina); Široký grúň (les);  
Štefanová (hrebeň, chrbát); Tesné skaly (les); Tri kopce (les); Varguľa (les); Veľké potôčky (dolina); 
Vodopád (les); Za Húšťavkou (pole); Zmetačka (les); Ždiar (les); Železná búda (les); 
 
28.1. z katastrálneho územia Valaská upravuje 1 názov: 
Moglový grúň (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Moglov grúň; 

 

29. z katastrálneho územia Vaľkovňa štandardizuje 35 názvov: 
Baxov žliabok (les); Brtáňová (dolina); Buková (dolina);Ciňova dolinka (les); Črchľa (les); 
Gandžalka (les); Gutmanova baňa (les); Hrable (pole); Hrdlisko (les); Hudáková (les);  
Kolibová (dolina); Koprajdová (les); Kriváňová (majer, miestna časť, osada, samota); Ľapinka (les); 
Mokrá (les); Na lúčky (les); Nad Bukovou (les); Nová Maša (majer, miestna časť, osada, samota); 
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Oceľov chodník (les); Rizňová (dolina);Sedlo (les); Sosnina (les); Sosninka (les); Stádlo (les); 
Stratenská (les); Škvrková (dolina);Švábolka (majer, miestna časť, osada, samota); Tri kopce (les); 
Troska (les); Za Hôrkou (pole); Za Mokrou (les); Zlámaný most (les); Zlatno (majer, miestna časť, 
osada, samota); Zmulisko (les); Žliabok (les);  

 

29.1. z katastrálneho územia Vaľkovňa upravuje 2 názvy: 
Sosnina (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Sosnica; Vidicko (les), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Vidiecke; 

 

30. z katastrálneho územia Závadka nad Hronom štandardizuje 63 názvov: 
Baniská (sad, záhrada); Barančoková (les); Baričov kút (les); Bučník (les); Černákov vrch (les); 
Čierny vrch (lúka, pasienok); Dlhý grúň (les); Hlboké (pole); Hronček (lúka, pasienok);  
Chotárna (les); Jasenov vrch (les); Júda (lúka, pasienok); Kanceľ (les); Kánovo prepadlisko (les); 
Kejda (les); Klátna (les); Kochlovec (lúka, pasienok); Kolesárová (les); Komárnik (les);  
Luková rampa (les); Medzi potôčkami (pole); Muškov senník (les); Nad Hroncom (lúka, pasienok); 
Nad Obrázkom (les); Nad Širokou (les); Nehovo (les); Oravcov most (lúka, pasienok);  
Pálenica (lúka, pasienok); Pálenice (les); Patinov kút (les); Pod Pálenicou (pole); Pod úbočou (les); 
Poľana (les); Potok (pole); Prašivý grúň (les); Pred Úzkou (les); Prvá vápenka (dolina);  
Rakytiny (pole); Roveň (lúka, pasienok); Sihoť (sad, záhrada); Skalička (sad, záhrada); Skálie (les); 
Skalnistá (les); Slatvinská  (lúka, pasienok; les); Spúšťadlo (les); Stádlo (les); Stodôlky (pole); 
Suchá dolinka (dolina); Suchý grúň (les); Tajná (dolina); Talianka (les); Tretia lúka (les);  
Tystaš (les); Úboč (les); V Kotle (les); Vápenka (les; dolina); Veľká Stožka (les);  
Volchová (lúka, pasienok); Vyše záhrad (pole); Za Kýčerkou (lúka, pasienok); Za Nehovom (les); 
Závadské ploty (les); Zimná (dolina); 

 

30.1. z katastrálneho územia Závadka nad Hronom upravuje 4 názvy: 
Mochnatá (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Machnatá dolina; Teplá (dolina), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Teplá dolina; Úplaz (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola 
Úplazová dolina; Úzka (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Úzka dolina. 
 

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 1. marca 2020. 

 
 

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/2020/ 000637 zo dňa 12. 05. 2020 
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-3168/2020-212/4654 z 25. 02. 2020, so súhlasom Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 18223/2020/6019/2020-4.3 z 15. 04. 2020  

štandardizuje 
150 názvov so súhrnným označením vodstvo z  okresu Brezno, ktoré rozšíria obsah základnej 

bázy údajov pre geografický informačný systém: 
 

Štandardizovaný názov Kategória VH_Identifikátor Katastrálne územie 

Ambriška vodný tok 4-23-01-3665 Čierny Balog 

Babinský potok vodný tok 4-23-01-4105 Polomka 

Bachláč vodný tok 4-23-02-3111 Jarabá 

Banisko vodný tok 4-23-01-3726 Brezno 

Baťov potok vodný tok 4-23-02-46 Jasenie 

Belohradský potok vodný tok 4-23-02-3028 Podbrezová 

Belušovský potok vodný tok 4-23-01-4227 Heľpa, Závadka nad Hronom 

Belušský potok vodný tok 4-23-01-3793 Brezno 

Beňušský potok vodný tok 4-23-01-3957 Braväcovo 

Besný potok vodný tok 4-23-01-3728 Brezno 

Bobáľov potok vodný tok 4-23-01-3849 Michalová 

Braväcovský potok vodný tok 4-23-01-3961 Braväcovo 

Brestový potok vodný tok 4-23-01-4260 Pohorelá 

Brezniansky potok vodný tok 4-23-01-3727 Brezno 

Brezový potok vodný tok 4-23-01-3795 Brezno 

Brvenický potok vodný tok 4-23-02-2883 Jasenie 

Capienková vodný tok 4-23-01-3913 Beňuš 

Čachovský potok vodný tok 4-23-01-3718 Brezno 

Čierna vodný tok 4-23-01-3936 Beňuš, Braväcovo 

Čierne dolinky vodný tok 4-23-02-3079 Brezno 

Čiernodielsky potok vodný tok 4-23-02-2879 Jasenie 

Črmný potok vodný tok 4-23-02-2976 Dolná Lehota 

Dievka vodný tok 4-23-02-3082 Brezno 

Dolnolehotský potok vodný tok 4-23-02-2958 Dolná Lehota, Horná Lehota 

Drábsky potok vodný tok 4-31-03-761 Drábsko 

Dubová vodný tok 4-23-02-2824 Nemecká 

Fajtovský potok vodný tok 4-23-01-3541 Čierny Balog 

Fašková vodný tok 4-23-01-3772 Brezno 

Filipovský potok vodný tok 4-23-01-3941 Beňuš 

Gajdoška vodný tok 4-23-01-3194 Osrblie 

Gašparovský potok vodný tok 4-23-01-3949 Beňuš, Braväcovo 

Gindurský potok vodný tok 4-23-01-4321 Pohorelá 

Gliansky potok vodný tok 4-23-01-3769 Brezno 
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Štandardizovaný názov Kategória VH_Identifikátor Katastrálne územie 

Hájnický potok vodný tok 4-23-01-4269 Pohorelá 

Havraní potok vodný tok 4-23-01-3980 Bacúch 

Havranka vodný tok 4-23-02-3136 Horná Lehota 

Heľpiansky potok vodný tok 4-23-01-4246 Heľpa 

Hlboká vodný tok 4-23-01-3857 Brezno, Michalová 

Hlinícky potok vodný tok 4-23-01-3811 Beňuš, Brezno 

Holý potok vodný tok 4-23-02-2945 Predajná 

Hornolehotský potok vodný tok 4-23-02-3037 Horná Lehota 

Hôrka vodný tok 4-23-01-4342 Šumiac, Vaľkovňa 

Hudákov  potok vodný tok 4-23-01-4233 Heľpa 

Husí potok vodný tok 4-23-01-3950 Beňuš, Braväcovo 

Chamarovský potok vodný tok 4-23-01-3733 Brezno 

Jamničí potok vodný tok 4-23-01-3947 Beňuš, Braväcovo 

Jariabok vodný tok 4-23-01-3985 Braväcovo, Beňuš, Bacúch 

Jasenský kanál kanál 4-23-02-2835 Jasenie 

Jasovský  potok vodný tok 4-23-02-50 Jasenie 

Jastrabí potok vodný tok 4-23-01-3984 Beňuš, Braväcovo 

Javorina vodný tok 4-23-01-4012 Bacúch 

Jergovský potok vodný tok 4-23-01-3445 Čierny Balog 

Kmotrov ptok vodný tok 4-23-01-4091 Polomka 

Kolesársky potok vodný tok 4-23-01-4216 Závadka nad Hronom 

Komovský potok vodný tok 4-23-01-3543 Čierny Balog 

Kopčová vodný tok 4-23-01-3821 Brezno 

Koreňový potok vodný tok 4-23-01-3748 Brezno 

Koreňový potok vodný tok 4-31-03-747 Lom nad Rimavicou 

Košariská vodný tok 4-23-01-4087 Polomka 

Kozlovský potok vodný tok 4-23-01-3788 Brezno 

Kráľovský potok vodný tok 4-23-01-3921 Beňuš, Brezno 

Krámsky potok vodný tok 4-23-01-3442 Čierny Balog 

Krížny potok vodný tok 4-23-01-3549 Čierny Balog 

Krokva vodný tok 4-23-01-3876 Pohronská Polhora 

Krotký potok vodný tok 4-23-01-3952 Beňuš 

Krškový potok vodný tok 4-23-01-4023 Bacúch 

Krtičná vodný tok 4-23-02-3134 Bystrá 

Krutý potok vodný tok 4-23-01-4116 Polomka 

Kyslá voda vodný tok 4-23-01-3287 Hronec 

Malá Bacúška vodný tok 4-23-02-3143 Bystrá 

Malá Beňuška vodný tok 4-23-01-3929 Braväcovo 

Mazornícky potok vodný tok 4-23-01-3730 Brezno 

Medzierka vodný tok 4-23-01-4112 Polomka 

Melicherov potok vodný tok 4-23-02-2991 Dolná Lehota 

Mesiačik vodný tok 4-23-02-3148 Horná Lehota 

Mierny potok vodný tok 4-23-01-3805 Brezno 

Michalová vodný tok 4-23-01-3837 Brezno, Michalová 
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Štandardizovaný názov Kategória VH_Identifikátor Katastrálne územie 

Mladinový potok  vodný tok 4-23-01-3924 Beňuš, Brezno 

Močiarny potok vodný tok 4-23-01-4323 Pohorelá 

Mutková vodný tok 4-23-01-4005 Bacúch 

Na vŕšku vodný tok 4-23-01-4014 Polomka 

Nahrbený potok vodný tok 4-23-02-2834 Jasenie 

Nemečiansky potok vodný tok 4-23-02-2818 Nemecká 

Páleničkový potok vodný tok 4-23-01-3971 Braväcovo 

Pasecký potok vodný tok 4-23-01-3934 Beňuš, Braväcovo, Brezno 

Podhôľny potok vodný tok 4-23-01-3958 Braväcovo 

Podkoreňový potok vodný tok 4-23-01-3747 Brezno 

Pohnitá vodný tok 4-23-01-3491 Čierny Balog 

Polhoranský potok vodný tok 4-23-01-3863 Brezno, Pohronská Polhora 

Polomčiansky potok vodný tok 4-23-01-4101 Polomka 

Pošova Mlynná vodný tok 4-23-02-3065 Brezno 

Pôbišovský potok vodný tok 4-23-01-3954 Beňuš 

Pramenný potok vodný tok 4-23-01-4363 Šumiac 

Prázdny potok vodný tok 4-23-01-3997 Bacúch, Braväcovo 

Predné Halmy vodný tok 4-23-01-3767 Brezno 

Prostredniak vodný tok 4-32-02-2562 Telgárt 

Prostredný potok vodný tok 4-23-01-4079 Polomka 

Pytlová vodný tok 4-23-01-3725 Brezno 

Rakytinský potok vodný tok 4-23-02-3137 Bystrá 

Rakytiny vodný tok 4-23-01-4136 Polomka 

Rakytovec vodný tok 4-23-02-2817 Nemecká 

Rašelinový potok vodný tok 4-23-01-4319 Pohorelá 

Revištský potok vodný tok 4-23-02-2815 Nemecká 

Rignerka vodný tok 4-23-02-2935 Jasenie 

Richtárov potok vodný tok 4-23-02-3042 Horná Lehota 

Rizniansky potok vodný tok 4-23-01-4017 Polomka 

Roklinový potok vodný tok 4-23-02-3027 Dolná Lehota, Podbrezová 

Rozvodnica vodný tok 4-23-01-4415 Telgárt 

Salašík vodný tok 4-23-01-3453 Čierny Balog 

Sedlový potok vodný tok 4-23-01-3398 Valaská 

Skalnatý potok vodný tok 4-23-01-3906 Brezno 

Slivkový potok vodný tok 4-23-01-3200 Osrblie 

Smiešny potok vodný tok 4-23-01-4118 Polomka 

Soví potok vodný tok 4-23-02-3150 Bystrá 

Soviansky potok vodný tok 4-23-02-2897 Jasenie 

Spurný potok vodný tok 4-23-01-3802 Brezno 

Srdiečko vodný tok 4-23-02-3161 Horná Lehota 

Strmhlav vodný tok 4-23-01-4186 Závadka nad Hronom 

Suchý Grapeľ vodný tok 4-23-02-2951 Jasenie, Predajná, Podbrezová 

Suchý potok vodný tok 4-23-01-3844 Michalová 

Šanský potok vodný tok 4-23-01-3773 Brezno, Mýto pod Ďumbierom 
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Štandardizovaný názov Kategória VH_Identifikátor Katastrálne územie 

Šimaníkovský potok vodný tok 4-23-01-3839 Brezno, Michalová 

Šimúnička vodný tok 4-23-01-3814 Brezno 

Širáňová vodný tok 4-23-02-3078 Brezno 

Širokobánsky potok vodný tok 4-23-01-3367 Sihla 

Široký potok vodný tok 4-23-01-3848 Michalová 

Šperkov potok vodný tok 4-23-01-3816 Brezno 

Štrbuľový potok vodný tok 4-23-01-3859 Michalová, Pohronská Polhora 

Štrkový potok vodný tok 4-23-01-3998 Bacúch 

Tajchový potok vodný tok 4-23-01-3824 Brezno 

Trojička vodný tok 4-23-02-3086 Brezno 

Ungrovský potok vodný tok 4-23-01-3402 Čierny Balog 

Vajdička vodný tok 4-23-01-3964 Beňuš 

Vakešová vodný tok 4-23-01-4235 Heľpa 

Valachový potok vodný tok 4-23-01-3807 Brezno 

Veľký potok vodný tok 4-23-02-3156 Bystrá 

Vojtkuľa vodný tok 4-23-02-3133 Bystrá 

Volovec vodný tok 4-23-02-3153 Horná Lehota 

Vrabčí potok vodný tok 4-23-01-3938 Beňuš, Braväcovo 

Vraní potok vodný tok 4-23-01-3948 Beňuš, Braväcovo 

Zadné Halmy vodný tok 4-23-01-3768 Brezno 

Závadka vodný tok 4-23-01-4153 Závadka nad Hronom 

Závodie vodný tok 4-23-01-3444 Čierny Balog 

Zbojský potok vodný tok 4-23-01-3897 Pohronská Polhora 

Zlatno vodný tok 4-23-01-4354 Šumiac, Vaľkovňa 

Zrázny potok vodný tok 4-23-01-3818 Brezno 

Zúrivý potok vodný tok 4-23-01-4047 Polomka 

Ždiarik vodný tok 4-23-01-3716 Valaská 

Ždiarsky potok vodný tok 4-23-01-4305 Pohorelá 

Židľovský potok vodný tok 4-23-01-3764 Brezno 

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 

odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 
Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky. 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 30. júna 2020. 

 

Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 
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INFORMATÍVNA ČASŤ  

 

 

 

Medzinárodné aktivity 

 

 

 

Zmena názvu pracovnej skupiny UNGEGN 

 

Pracovná skupina pre toponymické dátové súbory a slovníky sa stala Pracovnou skupinou pre správu 

údajov o geografických názvoch (UNGEGN Working Group on Geographical Names Data 

Management). 

 

Rozsah práce 

 

Pracovná skupina pre správu údajov o geografických názvoch sa zaoberá rôznymi otázkami 

spracovania toponymických údajov, vrátane vytvárania, údržby a výstupov súborov, ktoré obsahujú 

toponymické údaje (vrátane vytvárania registrov názvov) a kritériá dohodnutých formátov a zloženia 

poskytovaných toponymických údajov. Problematika poskytovania informácií o geografických názvoch  

v rámci národných a medzinárodných infraštruktúr priestorových údajov prostredníctvom webových 

služieb a viacúčelových toponymických databázových riešení, ako aj využitie voľne dostupných 

geografických informácií a množstvo získaných údajov sa stávajú čoraz viac dôležitejšími.  

So zameraním pracovnej skupiny úzko súvisí aj problematika vhodných definícií pre účely registrov 

názvov, údajových typov a kategórií objektov.  

 

Plán práce 

 

 spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, ako je konzorcium Unicode, týkajúce sa kódovania 

v kontexte geografických názvov, Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) a Open 

Geospatial Consortium (OGC), pokiaľ ide o vývoj výmenných štandardov pre toponymické 

informácie a na webové (miestopisné) služby na poskytovanie toponymických informácií 

prostredníctvom internetu; 

 

 poskytovať konzultačné a technické poradenstvo činnostiam Skupiny expertov pre globálny 

geopriestorový informačný manažment (UN-GGIM) súvisiace s témou základných údajov 

„Geografické názvy“, ako aj podporou registrov názvov podľa Agendy 2030, monitorovania cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja; 

 

 propagovať a podporovať databázu geografických názvov Skupiny expertov OSN pre geografické 

názvy (databáza UNGEGN); 

 

 propagovať, dopĺňať a podporovať „iniciatívu  Ekonomickej komisie OSN pre Afriku (UNECA) 

databáza, zoznam afrických názvov (Africa GeoNyms database / gazetteer); 

 

 propagovať a poskytovať konzultáciu a technické poradenstvo národným štandardizačným 

programom a toponymickým vzdelávacím kurzom vrátane vývoja viacúčelových toponymických 

databázových riešení v kontexte infraštruktúr priestorových údajov. Zahŕňa to oblasti ako diskusia  

o vhodných definíciách pre zoznamy názvov, druh údajov a kategórie objektov pre globálne použitie; 
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 organizovať pracovné stretnutia v spolupráci s UNGEGN zasadnutiami alebo konferenciami OSN 

zameranými na témy ako zber dát, kategorizáciu a modelovanie, databázové aplikácie alebo 

skúsenosti získané prostredníctvom národných alebo medzinárodných programov alebo projektov  

s geografickými názvami a podľa potreby poskytovať prezentácie o týchto témach na UNGEGN 

zasadnutia a nadchádzajúce konferencie OSN; 

 

 odporúčať obsah a štruktúru národných zoznamov názvov a súborov s toponymickými údajmi, najmä 

s využitím internetu; 

 

 preskúmať procesy a odporučiť najlepšie postupy pre využitie a kontrolu správnosti voľne 

dostupných geografických informácií a množstvo získaných údajov v rámci práce na národnej 

toponymickej štandardizácii. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Strategický plán UNGEGN na obdobie 2021-2029 

 

1. Vízia 

Aby každá krajina mala plne funkčný a globálne zosúladený rámec založený na spoločných princípoch 

národnej štandardizácie geografických názvov, ktoré identifikujú polohu a rešpektujú príslušnú kultúru a 

dedičstvo a názvy ľahko dostupné pre národné aj medzinárodné použitie. 

 
2. Ciele 

 Uľahčiť vytváranie a zlepšovať princípy, dôveryhodnosť a postupy štandardizácie národných 

geografických názvov. 

 Zvýšiť povedomie o hodnote a výhodách štandardizácie geografických názvov. 

 Uznávať, rešpektovať a podporovať hodnotu geografických názvov ako významného prvku 

kultúrneho dedičstva, jazyka a identity. 

 Na národnej a globálnej úrovni posilniť aktuálnosť a šírenie údajov o štandardizovaných 

geografických názvoch. 

 Navrhnúť, vytvoriť a schváliť jednotný latinizačný systém prepisu pre každý nelatinkový jazyk alebo 

písmo; na základe návrhu krajiny pôvodu prepisu a určiť ho na medzinárodné použitie. Odporučiť 

spôsob písania geografických názvov z nepísaných jazykov. 

 Poskytnúť členským štátom aktívne fórum na výmenu informácií, diskusiu a osvojenie osvedčených 

postupov v oblasti štandardizácie geografických názvov. 

 Poskytnúť návod pri implementácii rezolúcií a odporúčaní prijatých na predchádzajúcich 

konferenciách OSN o štandardizácii geografických názvov a na zasadaniach skupiny expertov. 

 Prispievať odbornými znalosťami a radami ohľadom geografických názvov na zlepšenie práce iných 

orgánov OSN, ako aj spolupracovať s príslušnými organizáciami mimo OSN. 

 

3. Hodnoty  
 
Spolupráca, uznanie, hodnovernosť, vplyv: 
 

 Spolupráca s cieľom dosiahnuť konsenzus a zhodu. 

 Úsilie chrániť a udržiavať integritu výsledkov, prejavovať rešpekt, odbornosť, profesionalitu a 

politickú neutralitu. 

 Orientácia na jednoduché použitie, hodnovernosť, inovatívnosť, úplnosť a dostupnosť. 

 Poskytovanie vedomostí, ponuka vzdelávania, plánovanie nástupníctva, podpora osvedčených 

postupov a ovplyvňovanie prostredníctvom strategického smerovania. 

 
4. Stratégie 

 
Stratégia 1: Technické znalosti 

 Poskytovať členským štátom technické odborné znalosti a poradenstvo v oblasti štandardizácie 

geografických názvov vrátane latinizácie, údajov o geografických názvoch a zoznamov názvov. 

 Rozvíjať, ponúkať a deliť sa o odborné znalosti členských štátov. 

 Zahrnúť inovatívne metódy, integrované prístupy a technologický pokrok do ďalších cieľov skupiny 

expertov. 

 
Stratégia 2: Vzťahy, väzby a súvislosti 

 Udržiavať a zlepšovať existujúcu spoluprácu s ostatnými programami a orgánmi OSN (ako sú 

UNECA, UNESCO, UN-GGIM, UNPFII a sekcia OSN pre správu dokumentov); podporovať ciele 

trvalo udržateľného rozvoja a programy na zlepšenie práce. 

 Udržiavať a rozvíjať súčasnú spoluprácu s vedeckými a akademickými orgánmi mimo OSN. 

 Vytvoriť ďalšie strategické partnerstvá (s orgánmi OSN a orgánmi mimo OSN) s cieľom čeliť novým 

výzvam. 

 



 
 

Stratégia 3: Efektívne pracovné programy 
 Poskytovať produkty, pokyny a rady, ktoré podporujú koordinované činnosti na národnej, regionálnej 

a medzinárodnej úrovni, berúc na vedomie uznesenia a odporúčania. 

 Podporovať aktívnu účasť a presadzovať kompatibilné kritériá a metódy v práci vykonávanej 

členskými štátmi s cieľom prispieť k cieľom skupiny expertov. 

 Zabezpečiť, aby organizačná štruktúra skupiny expertov bola primeraná, relevantná a účinná, aby 

poskytovala čo najlepšiu pomoc členským štátom. 

 Podporovať výmenu údajov a skúseností medzi členskými štátmi s cieľom uľahčiť vývoj právnych 

predpisov a postupov v oblasti štandardizácie geografických názvov na vnútroštátnej úrovni. 

 
Stratégia 4: Kultúra, dedičstvo a uznávanie jazykov 

 Vyhlasovať, propagovať, pripomínať a poukazovať, že na geografických názvoch záleží, pretože sa 

uznáva jedinečnosť kultúry, dedičstva a jazyka. 

 Propagovať postupy geografického pomenúvania, ktoré uznávajú pobyt ľudí vo svete; čím sa 

uznáva, že geografické názvy sú zdrojom identity, dedičstva a rovnosti, a podporuje sa revitalizácia 

jazyka pôvodných obyvateľov a menšín. 

 Budovať technické kapacity, napríklad na vývoj usmernení, právnych predpisov a databáz  

na zlepšenie kultúry, dedičstva a rozpoznávania jazykov. 

 
Stratégia 5: Podpora a budovanie kapacít 

 Zvyšovať povedomie o dôležitosti používania štandardizovaných geografických názvov. 

 Zvýšiť viditeľnosť skupiny expertov prostredníctvom jej publikácií, lepšej komunikácie, dosahu, 

vytvárania spojení a partnerstiev. 

  Pomáhať členským štátom pri budovaní kompetencie, pri vývoji a riadení štandardizácie 

geografických názvov. 

 Vypracovať stratégie financovania, ktorými by UNGEGN mohlo pomôcť členským štátom pri 

dosahovaní cieľov národnej štandardizácie geografických názvov. 

 
5. Minulosť UNGEGN 

Na jednotné usmerňovanie pri používaní geografických názvov v kartografii a komunikácii prijala 

ECOSOC OSN v roku 1959 rezolúciu 715A (XXVII). Toto uznesenie požiadalo generálneho tajomníka, 

aby povzbudil štáty k vytvoreniu národných autorít pre štandardizáciu geografických názvov,  

na zabezpečeniu funkcie centrálneho riadiaceho strediska a k vytvoreniu malej skupiny skúsených 

konzultantov zo zainteresovaných vlád. Stretnutie tejto skupiny v roku 1960 viedlo k usporiadaniu 

päťročných konferencií od roku 1967 do roku 2017, ktoré poskytli fórum na podporu národnej 

štandardizácie, medzinárodného šírenia národne štandardizovaných názvov a prijatie jednotných 

systémov prepisov pre všetky nelatinkové systémy písma. V tomto časovom rámci bolo zvolaných 30 

zasadaní UNGEGN (založených v roku 1972 ako stály poradný orgán ECOSOC), aby sa zabezpečili 

nadväznosti na uznesenia konferencií a zabezpečila sa aj kontinuita. 

Už viac ako 50 rokov tvorí skupina expertov rámec spolupráce a podporuje štandardizáciu 

geografických názvov na národnej i medzinárodnej úrovni prostredníctvom svojich deviatich pracovných 

skupín, dvoch riešiteľských tímov a 24 regionálnych skupín. Medzi najčastejšie nástroje patria školiace 

kurzy, publikované príručky, propagačné materiály a národné toponymické návody. 

V priebehu rokov sa zasadnutia skupiny expertov a konferencie OSN prispôsobovali rozširovaniu a 

zmene technického prostredia. V roku 2017 bol vhodný čas na preskúmanie štruktúry konferencií a 

zasadnutí a pracovných metód s cieľom dosiahnuť efektívnosť, úsporu nákladov, interoperabilitu a 

rýchlejšiu schopnosť rozhodovania. V dôsledku toho boli konferencie OSN prerušené a bola zriadená 

nová skupina expertov (ECOSOC 2018/2), ktorá sa bude schádzať každé dva roky od apríla 2019  

so súčasnými mandátmi. Nová skupina expertov má plné oprávnenie určovať svoje strategické 

smerovanie a prijímať uznesenia, ktoré sa majú predkladať ECOSOC. 

 



 
 

6. Dosah 
Ako expertný orgán ECOSOC sa skupina expertov angažuje v posilňovaní komunikácie s ostatnými 
orgánmi OSN a poskytuje poradenstvo v oblasti používania štandardizovaných geografických názvov  
v rámci svojich programov; konkrétne to súvisí s geopriestorovými údajmi UN-GGIM a Agendy 2030  
trvalo udržateľného rozvoja, ako aj s hodnotou kultúrneho dedičstva názvov, ktoré súvisia s celým 
radom cieľov a aktivít OSN. V snahe zabrániť nejednoznačnosti geografických názvov, čo má 
ekonomické a sociálne výhody, podporuje rozvoj infraštruktúry, skupina expertov spolupracuje aj  
s medzinárodnými organizáciami mimo OSN, najmä s tými, ktoré majú súvisiace vedecké a technické 
záujmy. Skupina expertov rozširuje podporu svojich myšlienok a postupov v oblasti štandardizácie  
na médiá a širokú verejnosť. 

 
7. Organizačná štruktúra 

Prostredníctvom svojho špecialistu, 11 pracovných skupín a riešiteľských tímov, 24 regionálnych skupín 
a vedúcich funkcionárov skupiny expertov napomáha rozvoju a šíreniu zásad, pravidiel a postupov  
na jednotné riešenie problémov súvisiacich so štandardizáciou a používaním geografických názvov. 

8. Pracovné skupiny a riešiteľské tímy skupiny expertov 
 

1. Pracovná skupina pre názvy štátov 
Poskytnúť skupine expertov úplný a pravidelne aktualizovaný zoznam názvov štátov v jazyku (jazykoch) 
krajiny, ako aj v šiestich jazykoch OSN. Na sledovanie zmien v názvoch štátov a aktualizáciu miestnych 
oficiálnych podôb, postupovať podľa úprav v systémoch latinizácie miestnych úradných názvov štátov, 
ktoré používajú iné ako latinské systémy písma. Pokračovať v efektívnej spolupráci s terminologickým 
tímom OSN, zhromažďovať zoznam názvov štátov z národných alebo iných oficiálnych zdrojov. 
 
2. Pracovná skupina pre správu údajov o geografických názvoch (predtým známa ako Pracovná 
skupina pre toponymické dátové súbory a slovníky) 
Zaoberať sa a navrhnúť štruktúru a obsah geografických názvov (toponymických) dátových súborov a 
slovníkov v rámci tvorby, údržby a výstupov vrátane aspektov formátov a štandardov výmeny 
toponymických údajov. Presadzovať lepšiu integráciu informácií o geografických názvoch do národných 
a medzinárodných infraštruktúr priestorových údajov (SDI) a do Agendy 2030 trvalo udržateľného 
rozvoja (SDGs) pomáhať dosiahnuť vytýčených cieľov. 
 
3. Pracovná skupina pre toponymickú terminológiu 
Udržiavať a aktualizovať slovník a databázu terminológie súvisiacu so štandardizáciou geografických 
názvov. 

 

4. Pracovná skupina pre propagáciu a financovanie 
Zviditeľniť činnosť skupiny expertov prostredníctvom publikácií a materiálov užitočných pre pokrok a 
pochopenie geografických názvov. Okrem toho byť nápomocný pri získavaní finančných prostriedkov 
na podporu, najmä v oblasti poskytovania školení pre vývoj a správu geografických názvov; zriadení 
orgánov na stanovovanie názvov a v neposlednom rade zabezpečiť účasť zástupcov na rokovaniach 
a činnostiach skupiny expertov. 
 
5. Pracovná skupina pre latinizačné systémy  
Zvážiť a dosiahnuť dohodu o systéme prepisu geografických názvov pre každý iný ako latinský jazyk 
alebo písmo. Systémy navrhuje krajina pôvodu prepisu na implementáciu zo strany OSN a členských 
štátov. 
 
6. Pracovná skupina pre toponymické kurzy  
Zvyšovať povedomie, vedomosti a lepšie porozumenie v príslušných technických skupinách  
o dôležitosti, postupoch a technikách štandardizácie geografických názvov, poskytovanie pomoci  
pri plánovaní a realizácii medzinárodných výcvikových toponymických kurzov. Publikovať informácie  
o toponymách a vytvárať webový kurz s inštruktážnymi videami. 
 
7. Pracovná skupina pre hodnotenie a implementáciu 
Vyhodnotiť fungovanie a činnosť skupiny expertov a implementáciu rezolúcií a odporúčaní a nájsť 
spôsoby, ako zapojiť členské štáty a pomôcť im dosiahnuť pokrok v štandardizácii geografických 
názvov. 
 



 
 

8. Pracovná skupina pre exonymá 
Podporovať pokrok v uplatňovaní rezolúcií skupiny expertov o zaobchádzaní s exonymami, podporovať 
ďalšie skúmanie klasifikácie exoným, uznávanie exoným ako súčasti kultúrneho dedičstva, ich 
štandardizáciu a zverejňovanie zoznamov exoným. 
 
9. Pracovná skupina pre geografické názvy ako kultúrne dedičstvo 
Dohliadať na činnosti spojené so zameraním sa na pôvodné a menšinových geografické názvy ako 
prostriedok na zachovanie kultúrneho dedičstva. Stanoviť pokyny pre terénny zber, zhromažďovanie 
názvov, šírenie týchto názvov a začatie dialógu s ostatnými skupinami zapojenými do tejto práce. 
 
 
 
A Riešiteľský tím pre Afriku 

Presadzovať význam štandardizácie národných geografických názvov v afrických krajinách a 

podnecovať vytváranie a rozvoj národných štruktúr na dosiahnutie tejto štandardizácie pri riešení 

potrieb riadenia geoinformácií pri rešpektovaní kultúrneho dedičstva. Taktiež spolupracovať  

s medzinárodnými organizáciami v Afrike (napr. UNECA, Regionálnym strediskom pre mapovanie 

zdrojov pre rozvoj (RCMRD), Africkou rozvojovou bankou) na prístupoch k pokroku v štandardizácii 

geografických názvov v Afrike. 

 

B Toponymické návody pre vydavateľov máp a iných vydavateľov na medzinárodné použitie 

Povzbudiť krajiny, aby zverejňovali a udržiavali aktuálne toponymické návody pre vydavateľov máp a 

iných vydavateľov. Toponymické návody zahŕňajú informácie o úradných, národnostných a 

menšinových jazykoch, názvoslovných autoritách, toponymických zdrojoch, slovník, skratky používané 

na úradných mapách a administratívne členenie. Cieľom je umožniť kartografom a redaktorom iných 

krajín správne zaobchádzať s toponymiou krajín, ktoré takéto návody vydali. 
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