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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/2020/001676 zo dňa 7. 12. 2020 

podľa § 18 ods. 1 a ods. 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-6030/2020-320/21183 zo dňa  23. 11. 2020 a  so súhlasom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 8623/2020-6.1/62587/2020 zo dňa 3. 12. 2020 

štandardizuje 

42 názov chránených stromov z územia Slovenskej republiky z Trenčianskeho kraja a to:  

Štandardizovaný názov Okres 
Obec (katastrálne územie, ak je 
odlišné od obce) 

Bojnická lipa Prievidza Bojnice 

Bojnické ginká Prievidza Bojnice 

Bolešovský brest Ilava Bolešov 

Diviacke lipy Prievidza Diviaky nad Nitricou 

Dolnolieskovská lipa Považská Bystrica Dolný Lieskov 

Dolnomarikovská lipa Považská Bystrica Dolná Mariková 

Domanižské lipy Považská Bystrica Domaniža 

Dub pri Moravskej ceste Myjava Myjava 

Gaštan nad vápenkou Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 

Gaštanica Nové Mesto nad Váhom Zemianske Podhradie 

Ilavská lipa trinitárov  Ilava Ilava 

Jaseň pod Buchlovom Prievidza Čereňany 

Klobušická tuja Ilava Ilava (Klobušice) 

Klobušické platany Ilava Ilava (Klobušice) 

Klobušický javor Ilava Ilava (Klobušice) 

Lednickorovnianska lipa Púchov Lednické Rovne 

Lipa na Šajbách Prievidza Koš 

Lipa pri Múzeu SNR Myjava Myjava 

Lipa pri prameni Prievidza Diviacka Nová Ves 

Lipa u Belanských  Myjava Myjava (Turá Lúka) 

Lipského lipy Trenčín Trenčianske Stankovce (Sedličná) 

Lipy pri župnom sirotinci Nové Mesto nad Váhom Beckov 

Mednianska tuja Púchov Lednické Rovne (Medné) 

Mednianske ginko Púchov Lednické Rovne (Medné) 

Modrovčianska metasekvoja Nové Mesto nad Váhom Modrovka 

Myjavská lipa Myjava Myjava 

Novolehotský sekvojovec Prievidza Handlová (Nová Lehota) 

Novolehotský tis Prievidza Handlová (Nová Lehota) 

Porubská lipa Prievidza Poruba 

Praznovská lipa Považská Bystrica Považská Bystrica (Praznov) 

Pružinské stromy Považská Bystrica Pružina 

Rákociho dub Bánovce nad Bebravou Podlužany 

Skačianska oskoruša Partizánske Skačany 

Tisovec na Baračke  Trenčín Trenčianske Teplice 

Tisy v Pruskom Ilava Pruské 

Trenčianske ginká Trenčín Trenčín 
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Štandardizovaný názov Okres 
Obec (katastrálne územie, ak je 
odlišné od obce) 

Trenčianskomitické gaštany Trenčín Trenčianske Mitice 

Veľkočausianske lipy  Prievidza Veľká Čausa 

Veľkouherská lipa Partizánske Veľké Uherce 

Viešťansko-bezdedovská lipa Púchov Púchov (Vieska - Bezdedov) 

Zborské lipy Púchov Dohňany (Zbora) 

Zliechovský jaseň Ilava Zliechov 

 

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 29. januára 2021. 

 

                                                                                             Ing.  Ján  Mrva                                  

                                                                                               p r e d s e d a       
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P/2020/001677 zo dňa 7. 12. 2020 

podľa § 18 ods. 1 a ods. 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-6030/2020-320/21183 zo dňa  23. 11. 2020 a  so súhlasom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 8623/2020-6.1/62587/2020 zo dňa 3. 12. 2020 

štandardizuje 

názov Školská jaskyňa pre jaskyňu z územia Slovenskej republiky,  katastrálne územie Spišská 
Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj. 
 

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 29. januára 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             Ing.  Ján  Mrva                                  
                                                                                               p r e d s e d a       
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

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

písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P/2020/ 001678 zo dňa 7. 12. 2020 

podľa § 18 ods. 1 a ods. 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-6030/2020-320/21183 zo dňa  23. 11. 2020 a  so súhlasom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 8623/2020-6.1/62587/2020 zo dňa 3. 12. 2020 

štandardizuje 

názov Langáčske skaly pre súkromný chránený areál z územia Slovenskej republiky, 
katastrálne územie Dubnica nad Váhom, okres Ilava, Trenčiansky kraj :  
 

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 29. januára 2021. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             Ing.  Ján  Mrva                                  
                                                                                                                       p r e d s e d a       
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

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

2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P/2021/ 0011387 zo dňa 4. 3. 2021 

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-3237/2021-320/4421 z 16. 02. 2021 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

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

 
1.  z katastrálneho územia Abrahámovce štandardizuje 11 názvov: 

Hrb (lúka, pasienok); Kamenec (les); Močiarky (les); Nad Štvrtkom (pole); Okrúhla (les); Pikovce 
(majer, miestna časť, osada, samota); Pod cestou (lúka, pasienok); Pod hájikom (les, pole);  
Pod kríkmi (pole); Sosna (lúka, pasienok); Zadné sosny (les); 
 

2.  z katastrálneho územia Bušovce štandardizuje 16 názvov: 
Farské pole (pole); Hliník (pole); Košariská (pole); Lesný vrch (les); Malé pole (pole); Medzi lesmi 
(les); Medzi mostami (lúka, pasienok); Mydlo (pole); Nad traťou (pole); Ostrý vrch (les);  
Pod poľanou (les); Predný lesík (les); Pri Poprade (pole); Rovnianske lúky (lúka, pasienok);  
Za dedinou (pole); Zadný lesík (les); 
 

3.  z katastrálneho územia Červený Kláštor štandardizuje 14 názvov: 
Borštyk (les); Hajducká záhrada (les); Halta (pole); Jánošíkov skok (les); Kvašné lúky (pole); 
Majerské lúky (pole); Pastrník (pole); Pri kláštore (les); Rovina (pole); Smerdžonka (les);  
Uhliská (les); Veľké role (pole); Vengliská (lúka, pasienok); Za kláštorom (les); 
 

4.  z katastrálneho územia Havka štandardizuje 9 názvov:  
Bukový les (les); Dolina (pole); Gronik (pole); Jartačky (pole) Pod Richvaldským (lúka, pasienok); 
Polianka (les); Pri suchom potoku (les); Za vrchmi (lúka, pasienok);  
Za vysokými jedľami (les); 
 

5.  z katastrálneho územia Hágy štandardizuje 20 názvov: 
Bartušackého (pole); Bizubského (pole); Breščackého (pole); Bukovina (lúka, pasienok); 
Guranského (lúka, pasienok); Hágovské poľany (les); Jurcackého (pole); Kubičackého (pole);  
Lazy (les); Pierdžošackého (pole); Poľana (les); Sojčiarskeho (pole); Tloky (les); Úboč (les);  
Vrch (les); Výrosteckého (pole); Za Vrchom (les); Zadný lós (lúka, pasienok); Zajoncského (pole); 
Zárubok (pole); 
 
5.1. z katastrálneho územia Hágy upravuje 4 názvy: 
Bucnik (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Bučník; Hágovské poľany (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Smrečiny; Jalovce (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Laz; 
Kapicovka (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Kapucovka; 
 

6.  z katastrálneho územia Holumnica štandardizuje 23 názvov: 
Dlhá roľa (les); Dolina (lúka, pasienok); Druhá studnička (pole); Esterovo pole (pole, lúka, pasienok); 
Hlboký potok (pole); Kamenný vrch (pole); Klin (lúka, pasienok); Košiare (pole); Líščí vrch (pole); 
Mokré lúky (pole); Na vrchu (pole); Nad cintorínom (pole); Nad hlbokou dolinou (lúka, pasienok); 
Nad Košiarmi (les); Pod lesom (les); Pod medzou (pole); Podolinská dolina (lúka, pasienok);  
Pri mlyne (pole); Prvá studnička (pole); Vysoké medze (lúka, pasienok); Vysoký vrch (pole);  
Zadná úboč (les); Zajačí vrch (pole); 
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6.1. z katastrálneho územia Holumnica upravuje 1 názov: 
Diviačia dolka (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Diviačia dolinka; 
 

7.  z katastrálneho územia Hradisko štandardizuje 17 názvov: 
Bramencová (lúka, pasienok); Cez horu (lúka, pasienok); Hlaváčová (les); Kobylinec (les); 
Kobylnica (pole); Na burg (pole); Na mlyniská (lúka, pasienok); Na rúbani (les);  
Nad brehom (pole); Nad obrázkom (pole); Nad zákrutou (les); Nad žľabom (lúka, pasienok); Okrúhla 
(les); Pod bučkom (les, lúka, pasienok); Pod krčmou (les);  
Pod obrázkom (lúka, pasienok); Vtáčí vrch (les); 
 

8.  z katastrálneho územia Huncovce štandardizuje 18 názvov: 
Hradisko (pole); Huncovský lesík (pole); Kyslé lúky (les); Ležovisko (lúka, pasienok);  
Lomnický jarok (pole); Ľubický chodník (pole); Medze (pole); Na medzi (pole);  
Pásy (pole); Pieskovisko (lúka, pasienok); Pod hôrkou (pole); Pod kanálom (les);  
Pri farme (pole); Pustatina (lúka, pasienok); Rovné (pole); Šibenica (pole);  
Vlčia jama (les); Zemiačniská (pole); 
 

9.  z katastrálneho územia Jurské štandardizuje 13 názvov: 
Diely (les); Hájnik (les); Kapustnice (pole); Líščie diery (les); Malé pole (pole; lúka, pasienok);  
Malé políčka (pole); Nad lesíkom (les); Páperčina (lúka, pasienok); Piesky (les); Pri Bušovskom 
(pole); Prielohy (les); Uhlisko (les); Za vrchom (pole); 

 
10.  z katastrálneho územia Kežmarok štandardizuje 15 názvov: 

Kotol (les); Peklo (les); Pod cestou (pole); Pod rezervoárom (pole); Pri Bielej vode (pole);  
Pri ihlianskej ceste (pole); Pri ľubickom chotári (les); Pri ceste do Rakús (pole);  
Pri rezervoári (pole); Pri Slavkovskom potoku (pole); Strážťanská cesta (pole);  
Suchá hora (pole); Veľké terče (lúka, pasienok); Za Jeruzalemským vrchom (les);  
Za tehelňou (pole); 
 

11.  z katastrálneho územia Krížová Ves štandardizuje 40 názvov: 
Bendebark (les); Bystrý vrch (les); Cugrind (les); Dolinky (les) Griberhin (les); Holý vrch (pole; les); 
Koľunk (les); Medvedia lúka (les); Medzi lesmi (lúka, pasienok); Mitlibark (les);  
Mláky (lúka, pasienok); Nad cintorínom (lúka, pasienok); Nad poľom (pole); Nad Rovňami (les);  
Nad sosnami (pole); Noviny (pole); Od bušovského chotára (lúka, pasienok); Od Ihľanovej (les);  
Od Ihlian (lúka, pasienok); Od Lomnického (pole); Pod jurskými lúkami (les); Pod Kirou (les);  
Pod Najhami (les); Pod sosnami (les); Pod stenou (lúka, pasienok); Pod vysokým lesom (les; pole); 
Pri kameňolome (pole); Pri kríži (lúka, pasienok); Priečky (pole); Stredný jarok (les);  
Stredný vrch (pole); Šajerbark (les); Uhlisko (lúka, pasienok); Vysoké medze (pole);  
Za ihriskom (pole); Za jartákami (les); Zadné oráčiny (pole); Zadný jarok (les);  
Zákruta (lúka, pasienok; les; pole); Zimná strana (pole); 
 

12.  z katastrálneho územia Lechnica štandardizuje 20 názvov: 
Biela skala (les); Bukový les (les); Čertove plecia (les); Črchľa (lúka, pasienok);  
Droziská (les); Griftov (les); Jordanec (lúka, pasienok); Konty (les); Nad mlákami (les); Ogbord (les); 
Pálenica (les); Podsajba (les); Pri žľabe (les); Sedlo (les); Stredný diel (les); Štós (lúka, pasienok); 
Vápeník (les); Vengliská (pole); Vzory (les); Zálipnica (lúka, pasienok); 
 
12.1. z katastrálneho územia Lechnica upravuje 1 názov: 
Podol (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Podolie; 
 

13.  z katastrálneho územia Lendak štandardizuje 19 názvov: 
Bukovina (les); Danková (lúka, pasienok); Gendreje (pole); Kamenný vrch (pole);  
Kýčera (les); Lesík (les); Lósy (les); Lúky pri dierach (lúka, pasienok); Nižné Krivé (les);  
Pred lieštinami (les); Psia hora (les); Skalka (les); Tajchy (pole); Valtín (pole); Veľké briežky (pole); 
Veľké brusty (pole); Veľký les (lúka, pasienok); Vyšné Krivé (les); Zadné Krivé (les); 
 

14.  z katastrálneho územia Ľubica štandardizuje 47 názvov: 
Antonová (les); Belská dolka (les;) Brecova dolina (dolina); Breziny (les); Divadlo (les); Fjop (les); 
Granberg (les); Hadia lúka (les); Hamráková (les); Hamrákova dolina (dolina); Hlboká dolina 
(dolina); Holý vrch (les); Hraničná dolina (dolina); Kamenná dolka (les); Kamenný žľab (dolina); 
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Knotová (les; lúka, pasienok); Knotova dolina (dolina) Košarová (les); Kuchárova dolina (dolina); 
Lieskovec (les); Lieštiny (les); Ľubická pastva (les); Ľubický vrch (les); Marčuliná (les);  
Mariánska Poľana (les); Nad chatou (les); Nad rampou (les); Ostrý vrch (les);  
Pálenica (les); Peťková (les); Pod Ľubickým vrchom (les); Polianky (les); Predná Kovaľová (les); 
Pri posede (les); Prostredná zákruta (les); Spálený les (les); Strminy (les); Škvirky (les);  
Šlosárová (les); Štopark (lúka, pasienok); Tri kopce (les); Trojhranný vrch (les);  
Úzka dolinka (dolina); Vlčia dolinka (dolina); Wagnerov hrebeň (lúka, pasienok);  
Zadná Kovaľová (les); Zadné šípky (les); 
 
14.1. z katastrálneho územia Ľubica upravuje 1 názov: 
Derešová (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Derežová;  
 

15.  z katastrálneho územia Ľubické Kúpele štandardizuje 20 názvov: 
Barnamišková (les); Brinky (les); Cigánsky les (les); Helnerová (lúka, pasienok);  
Homérova dolina (dolina); Jama (lúka, pasienok); Kaňová (les); Kúdele (lúka, pasienok);  
Kúpeľný vrch (les); Mravenisko (les); Nad Ľubickými kúpeľmi (les); Okrúhla (lúka, pasienok);  
Prvá (lúka, pasienok); Rosomák (les); Sekera (lúka, pasienok); Sosnovec (les); Sosny (les);  
Špenvís (les); Štopark (les); Za vŕškom (les); 
 
15.1. z katastrálneho územia Ľubické Kúpele upravuje 2 názvy: 
Peťková (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Piatková; Sklenár (vrch), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Lieskovec; 
 

16.  z katastrálneho územia Lysá nad Dunajcom štandardizuje 7 názvov: 
Drožiská (les); Kovalov vrch (les); Nad majerom (les); Plachta (pole); Stredný vrch (pole);  
V potoku (pole); Za majerom (les); 
 

17.  z katastrálneho územia Majerka štandardizuje 19 názvov: 
Bleskovec (les); Breziny (lúka, pasienok); Červený kríž (lúka, pasienok); Derešová (les);  
Dubáreň (les); Gezanky (les); Holý vŕšok (les); Kvašná voda (les); Majerská pastva (les); 
Merčáková (les); Mokrá dolina (dolina); Mokriny (les); Na Javor (les); Nad výhonom (pole);  
Pod Holým vŕškom (les); Václavák (lúka, pasienok); Včelín (les); Voláreň (les);  
Žáková (lúka, pasienok); 
 

18.  z katastrálneho územia Malá Franková štandardizuje 5 názvov: 
Pod Furmancom (les); Solisko (lúka, pasienok); Stredný vrch (lúka, pasienok);  
Veľká Poľana (les); Za Magurkou (lúka, pasienok); 
 

19.  z katastrálneho územia Malý Slavkov štandardizuje 13 názvov: 
Almášovka (pole); Gromanov kút (les); Letisko (pole); Malý klin (pole); Nad záhradami (pole);  
Niže vsi (pole); Novina (pole); Pri Cigánoch (pole); Rígle (pole); Rybárovo pole (pole);  
Trinástka (pole); Za Rybárovým poľom (pole); Záhrady (les); 

 
20.  z katastrálneho územia Matiašovce štandardizuje 3 názvy: 

Nad Jordancom (les); Potok (pole; sad, záhrada); Stredný vrch (les); 
 

21.  z katastrálneho územia Mlynčeky štandardizuje 9 názvov: 
Kamenec (pole); Lúky pod Dlhým lesom (lúka, pasienok); Mlynčecké pasienky (pole);  
Mlynská cesta (pole); Mokré lúky (lúka, pasienok); Nad mlynom (pole);  
Pri Mlynčeckých pasienkoch (pole); Pri Mlynčekoch (lúka, pasienok); Pri ceste do Rakús (pole); 
 
21.1. z katastrálneho územia Mlynčeky upravuje 1 názov: 
Kamenec (hrebeň, chrbát), ktorého predchádzajúca podoba bola Kamenistá; 
 

22.  z katastrálneho územia Osturňa štandardizuje 56 názvov: 
Barylovka (les); Blažejovka (les); Brijová (les); Bystrý vrch (les); Cimborský hliník (lúka, pasienok); 
Darolovská (les); Debry (lúka, pasienok); Dolinky (lúka, pasienok); Drozdovka (les); Farský vrch 
(lúka, pasienok); Grapy (les); Jarčiská (les); Javorinky (les); Jorušova dolina (pole); Kobylianka 
(les); Kominné (lúka, pasienok); Kopylec (les); Kutisko (les); Lopata (les); Magurka (les); 
Mincerovka (les); Mitrovská (les); Mláčky (les); Mostiská (les); Na Kozinci (les); Na Mláčiská (lúka, 
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pasienok); Nad Sidorovkou (les); Opálence (les) Pálenica (les); Pasterník (les); Pavlovka (les);  
Pod Lapšiankou (les); Podlesné (les); Pod Poliankou (lúka, pasienok); Pod Zlomiskami (les); 
Podzolok (les); Polianky (les); Predchrastie (les); Pri olšinách (lúka, pasienok); Riňa (les);  
Rohová (lúka, pasienok); Roveň (lúka, pasienok); Rovne (lúka, pasienok); Spolná (les); Šoltýska 
dolina (pole); Šoltýska úboč (les); Švábinská dolina (les);Tomášovská (les);Úboč (les); Vanatovka 
(les); Vasilovka (les); Vykroty (les); Výrobisko (les); Zadná (les); Zimný vrch (les); Žliabky (les); 
 

22.1. z katastrálneho územia Osturňa upravuje 8 názvov: 
Jačendžákov vrch (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Krulovský vrch;  
Knerovské ohradisko (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Knerovské hradisko; 
Jamy (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Krulovské jamy; Marušin jarok (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Marusin jarok; Pavliščáková (les), ktorého predchádzajúca podoba  
bola Pavlisčáková; Debry (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Petrolovka; Blažejovka (les), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Blaziovka; Sypisko (les), ktorého predchádzajúca podoba  
bola Vasovská grapa; 
 

23.  z katastrálneho územia Rakúsy štandardizuje 10 názvov: 
Farská lúka (les); Kapustnice (pole); Nad cintorínom (pole); Okolo Čierneho potoka (pole);  
Pod mlynským chodníkom (pole); Pod Poľskou cestou (lúka, pasienok); Poľská cesta (pole);  
Za Bielončíkom (lúka, pasienok); Za Kapustnicami (pole); Zadné lesy (les); 
 

24.  z katastrálneho územia Reľov štandardizuje 23 názvov: 
Barvinkovo (les); Buky (les); Dovina (lúka, pasienok); Holica (les); Hulok (les); Lemeriská (pole); 
Lozek (lúka, pasienok); Magura (lúka, pasienok); Na Zloby (les); Roviny (lúka, pasienok);  
Sekcia (les); Ščerbová (lúka, pasienok); Široká (les); Trešňová (les); Za Hole (lúka, pasienok);  
Za Hulkom (les); Za Kontom (les); Za Lozkom (les); Za Pálenicou (les); Za podolky (les);  
Za Pustým (les); Za Trešňovú (les); Zadná Črchľa (les); 
 

25.  z katastrálneho územia Ruskinovce štandardizuje 26 názvov: 
Biely kameň (les); Dvorce (pole); Groholova dolina (les); Chrbát (les); Javorinka (lúka, pasienok); 
Jelšiny (les); Kanadské jedle (les); Kapustnice (lúka, pasienok); Kyselka (pole); Maláková (les); 
Mokrá dolina (dolina); Nad mostom (les); Pod Dvorcami (lúka, pasienok; les); Pod Gehuľou (les); 
Pod Ohradou (lúka, pasienok); Pod Sklenárom (lúka, pasienok); Pod Tromi kopcami (les);  
Pri senníku (les; lúka, pasienok); Ruskinovský chrbát (hrebeň, chrbát); Sklenár (lúka, pasienok); 
Slivky (les); Sokolská dolina (dolina); Stádlisko (les); Špice (les); Švábľovka (lúka, pasienok); 
Veterný chrbát (les); 
 

26.  z katastrálneho územia Slovenská Ves štandardizuje 8 názvov: 
Družstevné pole (pole); Gadžinov (les); Hágy (pole); Krátke výhony (pole); Landy (lúka, pasienok); 
Pasterník (pole); Pekielko (lúka, pasienok); Vlčia jama (lúka, pasienok); 

 
27.  z katastrálneho územia Spišská Belá štandardizuje 10 názvov: 

Blízke lúky (pole); Gedzery (les); Kamenec (pole); Kária (les); Lúka nad cigánmi (les); Tancuľa (les); 
Trstinové lúky (pole); Vysoké jelše (pole); Zadný brezový les (pole); Zhnité pole (pole); 
 
27.1. z katastrálneho územia Spišská Belá upravuje 7 názvov: 
Dlhá jedľa (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Dlhé jedle; Drižle (lúka, pasienok), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Držle; Hlboký potok (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Hlboký 
jarok; Hrboľatá lúka (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Mäkké lúky; Mlynské 
kroviny (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Mlynský ker; Predné Medvedie (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Predná pec; Za Hlbokým potokom (pole), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Za Hlbokým jarkom; 

 
28.  z katastrálneho územia Spišská Stará Ves štandardizuje 17 názvov: 

Bendecká (les); Faltinove kúty (pole); Hardín (les); Kňazská hora (pole); Kozia hora (les);  
Na mýto (pole); Nad škôlkou (pole); Pne (les); Pred Hardínom (les); Pred Peklom (pole);  
Stredná hora (pole); Stredný vrch (pole); Ševčíkova samota (majer, miestna časť, osada, samota); 
Šibeničná hora (pole); Tridsiatok (lúka, pasienok); Za jazom (lúka, pasienok); Zadná hora (les); 
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28.1. z katastrálneho územia Spišská Stará Ves upravuje 1 názov: 
Vengliská (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Uhliská; 
 

29.  z katastrálneho územia Spišské Hanušovce štandardizuje 31 názvov: 
Breh (pole); Čelo (les); Doliny (les; pole); Fivak (pole); Hamervíz (lúka, pasienok);  
Hlboké (lúka, pasienok; les); Hranica (pole); Jezerské (les); Jezerský Kamenec (les); Klausa (les); 
Kopa (les); Lósik (pole); Magurka (les); Malé Hágy (les); Mlynský náhon (sad, záhrada; les);  
Niže dediny (pole); Panské (les; pole); Pod Giblíkom (lúka, pasienok; les); Pod kohútikom (pole; les); 
Pod Lazmi (pole) Pod plotmi (les); Poľský šlóg (les; pole); Predná dolina (pole);  
Rovňa (lúka, pasienok); Sopibark (les) Za horou (pole); Za Keheľom (les); Za kopou (pole);  
Zadná dolina (les); Zástavnica (les); Zebrok (pole; lúka, pasienok); 
 
29.1.  z katastrálneho územia Spišské Hanušovce upravuje 1 názov: 
Keherina (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Kiarina; 
 

30.  z katastrálneho územia Stará Lesná štandardizuje 13 názvov: 
Hladké lúky (pole); K Mlynici (pole); Medzi cestami (pole); Mlynický lesík (pole);  
Nad Cigánmi (lúka, pasienok); Nad dedinou (pole); Nad Studeným potokom (pole);  
Pod novolesnianskou cestou (lúka, pasienok; pole); Pod ošipárňou (lúka, pasienok);  
Pod Tatranskou Lomnicou (les); Poš (lúka, pasienok); Pri brezinkách (pole); Prielohy (pole); 
 

31.  z katastrálneho územia Stráne pod Tatrami štandardizuje 11 názvov: 
Nad cintorínom (pole); Nad stodolami (les); Nad strednými lúkami (pole); Pasienky za vrchom 
(les); Predné hony (pole); Pri mlynskej ceste (pole); Stredné hony (pole); Tiché jamy (pole);  
Veľký pasienok (lúka, pasienok); Zadné hony (pole); Zlatá jama (les); 
 

32.  z katastrálneho územia Strážky štandardizuje 18 názvov: 
Dolina pod školským (pole); Grunt (pole); Kežmarské (pole); Lúky (lúka, pasienok); Medzi štangami  
(pole); Mokré pole (pole); Nad dvorom (pole); Nad hnojom (pole);  
Nad kostolom (pole); Nad roľníckou školou (pole); Nad tehelňou (pole);  
Pod cestou (pole); Pri cintoríne (pole); Pri Poprade (lúka, pasienok); Pri studni (pole);  
Pri tehelni (pole); Rakúske (pole); Za Popradom (pole); 
 

33.  z katastrálneho územia Stotince štandardizuje 16 názvov: 
Bujačia lúka (les); Germanovská lúka (les); Javorinky (les); Konzíva (les); Kotlíky (les);  
Na Polimbark (les); Nad kostolom (lúka, pasienok); Nad Šoltýsovým potokom (les);  
Nad záhradami (pole); Pásiček (lúka, pasienok); Pod lazíkmi (les); Polimbark (les); Šoltýsov potok 
(les); Voláreň (les); Za Kašperkom (les); Zimný potok (les); 
 
33.1. z katastrálneho územia Stotince upravuje 8 názvov: 
Geč (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Nad mlynom; Krčmiská (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Krčmička; Nad selom (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Nad dedinou; Nižné Pomierky (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Pomierky; 
Škvirčiny (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Skvierčiny; Vyšné Pomierky (lúka, pasienok), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Pomierky; Za Jánošom (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Dolinka; Zahole (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Pod hoľou; 
 

34.  z katastrálneho územia Toporec štandardizuje 27 názvov: 
Brehy (pole); Bukovina (les); Dlhé lúky (lúka, pasienok); Hájik (les); Hámre (les);  
Huba (les); Kapustnice (pole); Kopec (pole); Kotlík (lúka, pasienok); Kozí krk (pole); Lesný chrbát 
(les); Magura (les); Nad studienkou (pole); Pod Kopcom (pole);  
Pod Lotkou (les); Pri osade (pole); Pustovec (les); Roveň (pole); Suché lúky (pole);  
Široký pás (les); Veľká lúka (lúka, pasienok); Za Kopcom (pole); Zadná huba (lúka, pasienok);  
Zadné koliby (les); Zadný pastovník (pole); Zimná poľana (les); Zimná úboč (les); 

 
35.  z katastrálneho územia Tvarožná štandardizuje 29 názvov: 

Belňa (pole); Husí vrch (les); Chotárna dolka (les); Kamenáreň (lúka, pasienok; pole); Kamenec 
(les); Kapustnice (pole); Kopaná cesta (les); Krivá dolinka (dolina);  
Krúžok (pole); Levkovský chodník (pole); Mokriny (pole); Na chotári (les); Nad krížom (pole);  
Nad záhradami (pole); Niže mlyna (pole); Nižné lúky (pole); Nový dvor (majer, miestna časť, osada, 
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samota); Pod výhonom (pole); Predná hoľa (les); Pri Kopanej ceste (pole); Pri žľabe (les); 
Rozhľadňa (les); Sedlo (pole); Šina (les); Tvarožniansky kút (pole); Tvarožniansky les (les);  
Vinná dolina (dolina); Vtáčí vrch (les); Za cintorínom (pole); 

36.  z katastrálneho územia Veľká Franková štandardizuje 3 názvy: 
Pod horou (les); Pod slatinami (les); Zadný Ždiar (les); 

 
37.  z katastrálneho územia Veľká Lomnica štandardizuje 14 názvov: 

Barich (les); Košariská (lúka, pasienok; les); Malé pole (pole); Na kopci (lúka, pasienok);  
Na pastve (les); Patria (pole); Pod cestou (lúka, pasienok); Pod novou cestou (pole);  
Pri cintoríne (lúka, pasienok; pole); Pri Poprade (pole); Pri rašelinisku (pole);  
Starolesnianska dolinka (lúka, pasienok); Za kamenným potokom (lúka, pasienok);  
Za kyslou vodou (lúka, pasienok); 

 
38.  z katastrálneho územia Vlková štandardizuje 15 názvov: 

Dlhé pole (pole); Hlušky (les); Hnojník (lúka, pasienok); Kostielka (pole); Kruhová škôlka (lúka, 
pasienok); Mlyniská (les); Nad Sobotskou cestou (pole); Noviny (les);  
Orlov (les); Orlovský les (les); Predná priekopa (pole); Predné Levkovské (pole);  
Sedem jutár (pole); Vyšnianske lúky (pole); Zadná priekopa (les); 
 

39.  z katastrálneho územia Vlkovce štandardizuje 4 názvy: 
Krivuľa (pole); Pri sosne (pole); Urvisko (pole); Za obrázkom (pole); 

 
40.  z katastrálneho územia Vojňany štandardizuje 8 názvov: 

Kamence (pole); Mláky (pole); Nad kyslou vodou (lúka, pasienok);  
Nižné Koligrondy (pole); Plašňa (lúka, pasienok); Pod horou (pole);  
Za horou (lúka, pasienok); Za jasenným jarkom (pole); 

 
41.  z katastrálneho územia Vrbov štandardizuje 26 názvov: 

Bojisko (les); Brúsny kameň (pole); Bystrý chodník (les); Čertova hlava (les);  
Dlhé hony (pole); Hlboký jarok (pole); Holava (les); Hon návratu (pole); Horáreň (les);  
Kežmarská dolina (les); Kežmarský chotár (pole); Koľaj (pole); Lieskový les (les);  
Medveďovka (les); Nad Hlbokým jarkom (pole); Nad Lomnickou cestou (pole);  
Nižný mlyn (pole); Pekný vrch (les); Plané pole (pole); Selez (lúka, pasienok);  
Šavkova cesta (pole); Špice (pole); Štiberove lúky (pole); Vrbovská horáreň (les);  
Zajačia dolina (pole); Žakovský mostík (pole); 
 
41.1. z katastrálneho územia Vrbov upravuje 3 názvy: 
Panské pole (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Dobré pole;  
Tvarožniansky svah (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pri tvarožnianskom chotári;  
Vtáčí spev (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Vtáčinec; 

 
42.  z katastrálneho územia Výborná štandardizuje 25 názvov: 

Dlhé pole (pole); Hliník (pole); Ker (les); Lesná cesta (pole); Na vrchu (les); Nad dedinou (lúka, 
pasienok); Obecný mlyn (pole); Obrat (les); Pod dedinou (pole); Pod hlavou (les); Pod lesom (les); 
Pod mokrými kríkmi (lúka, pasienok); Pod nižnou medzou (pole); Predné Lósy (les);  
Pri cintoríne (pole); Pri kyslej vode (pole); Pri novom jarku (pole);  
Pri výbornianskom mlyne (les); Smrečiny (lúka, pasienok); Stredné pole (pole);  
Vysoká medza (pole); Vysoké nad dedinou (pole); Vyšné lúky (pole);  
Za jarkom (les; pole); Záhrady (les); 

 
43.  z katastrálneho územia Zálesie štandardizuje 5 názvov: 

Hríby (les); Laurová (les); Od Hanušovského (pole); Od Havky (les); Pod poľanou (les); 
 
44.  z katastrálneho územia Žakovce štandardizuje 2 názvy: 

Nad Šmídom (pole); Žakovský les (les). 
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Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 
odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 

Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 
 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2021. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             Ing.  Ján  Mrva                                  
                                                                                            p r e d s e d a       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

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/2021/ 0011389 zo dňa 4. 3. 2021 

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-3237/2021-320/4421 z 16. 02. 2021, so súhlasom Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 2544/2021/5402/2021-4.3 z 18. 01. 2021 a  na základe súhlasného stanoviska 
Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

57 názvov so súhrnným označením vodstvo z  okresu Kežmarok, ktoré rozšíria obsah 
základnej bázy údajov pre geografický informačný systém: 

 

Štandardizovaný názov Kategória VH_Identifikátor Katastrálne územie 

Blatný potok vodný tok 3-01-03-1413,01 Kežmarok 

Brija vodný tok 3-01-01-2296 Osturňa 

Bušovský kanál kanál 3-01-03-1224 Bušovce 

Čiapkový potok vodný tok 3-01-02-1642 Stará Lesná 

Dlhopoľský potok vodný tok 3-01-03-1197 Podhorany 

Dlhý hon vodný tok 3-01-03-1177 Toporec 

Dumný potok vodný tok 3-01-01-2158 Majere, Spišská Stará Ves 

Filiarsky potok vodný tok 3-01-01-2224 Spišská Stará Ves 

Hanušovský potok vodný tok 3-01-01-2188 Spišské Hanušovce 

Hliník vodný tok 3-01-03-1219 Slovenská Ves 

Hlinné vodný tok 3-01-03-1333 Bušovce 

Hradisko vodný tok 3-01-02-1466 Hradisko, Vlkovce 

Kapustnice vodný tok 3-01-02-1472 Ľubica 

Končíky vodný tok 3-01-01-2169 Matiašovce 

Košariská vodný tok 3-01-02-1598 Huncovce, Veľká Lomnica 

Krčah vodný tok 3-01-03-1371 Kežmarok, Krížová Ves 

Krotký kanál kanál 3-01-02-1643 Stará Lesná 

Kúpeľný potok vodný tok 3-01-03-1352 Spišská Belá 

Lendacký potok vodný tok 3-01-03-1236 Lendak, Spišská Belá 

Lenivý potok vodný tok 3-01-03-1256 Lendak, Spišská Belá 

Lokša vodný tok 3-01-02-1470 Ľubica 

Majerský potok vodný tok 3-01-03-1127 Majerka, Stotince 

Matejovský potok vodný tok 3-01-02-1674 Veľká Lomnica 

Mlynský potok vodný tok 3-01-02-1477 Ľubica, Tvarožná 

Ohnutý potok vodný tok 3-01-01-1950 Lechnica 

Osturniansky kanál kanál 3-01-01-2250 Veľká Franková 

Parampus vodný tok 3-01-02-1458 Tvarožná 

Pasienkový potok vodný tok 3-01-02-1608 Huncovce, Veľká Lomnica 

Pasienkový potok vodný tok 3-01-03-1384 Rakúsy 

Pásy vodný tok 3-01-02-1603 Huncovce 

Peklo vodný tok 3-01-01-2288 Osturňa 

Pepetka vodný tok 3-01-02-1480 Ľubica 

Pod Hardínom vodný tok 3-01-01-2168 Spišská Stará Ves 

Pod Strážkami vodný tok 3-01-03-1400 Strážky, Kežmarok 

Podhoriansky potok vodný tok 3-01-03-1199 Podhorany, Vojňany 

Podlízavý potok vodný tok 3-01-03-1346 Spišská Belá 

Popelka vodný tok 3-01-03-1344 Krížová Ves 
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Štandardizovaný názov Kategória VH_Identifikátor Katastrálne územie 

Rovniansky potok vodný tok 3-01-02-1675 Stará Lesná,  Veľká Lomnica 

Slovenskoveský náhon kanál 3-01-03-1227 Slovenská Ves, Spišská Belá 

Smrekovec vodný tok 3-01-02-1604 Huncovce, Veľká Lomnica 

Soliskový potok vodný tok 3-01-01-2272 Osturňa 

Srnie vodný tok 3-01-02-1471 Ľubica 

Staničný potok vodný tok 3-01-03-1401 Kežmarok 

Starolesniansky náhon vodný tok 3-01-02-1641 Stará Lesná,  Veľká Lomnica 

Starolesniansky potok  vodný tok 3-01-02-1639 Stará Lesná,  Veľká Lomnica 

Strašný potok vodný tok 3-01-01-2230 
Lysá nad Dunajcom, Spišská 
Stará Ves 

Strmý potok vodný tok 3-01-01-2287 Osturňa 

Šajba vodný tok 3-01-01-1945 Lechnica 

Šibeničný potok vodný tok 3-01-01-2160 Majere, Spišská Stará Ves 

Táborový potok vodný tok 3-01-02-1536 Ľubické Kúpele 

Turkov potok vodný tok 3-01-03-1119 Holumnica, Jurské 

Veľkolomnický náhon kanál 3-01-02-1605 Veľká Lomnica 

Zadné mláky kanál 3-01-03-1340 
Bušovce, Krížová Ves, Spišská 
Belá 

Zadný potok vodný tok 3-01-03-1195 Holumnica, Podhorany 

Zámocký potok vodný tok 3-01-02-1438 Kežmarok, Ľubica 

Zimný potok vodný tok 3-01-01-1942 Lechnica 

Zvonárka vodný tok 3-01-02-1475 Ľubica 

 

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

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 

Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 
 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2021. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             Ing.  Ján  Mrva                                  
                                                                                            p r e d s e d a       
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

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

2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P/2021/001564 zo dňa 9. 4. 2021 

podľa § 18 ods. 1 a ods. 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-3237/2021-320/7282 zo dňa  22. 03. 2021 a  so súhlasom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 3475/2021-6.1/14057/2021 zo dňa 12. 03. 2021 

štandardizuje 

názov Hluchánia pre prírodnú rezerváciu z územia Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza v 
katastrálnych územiach Partizánska Ľupča, Liptovské Kľačany, Kráľovská Ľubeľa (obec Ľubeľa), 
Dúbrava, Lazisko, Demänovská Dolina, Iľanovo (obec Liptovský Mikuláš), Liptovská Porúbka, Vyšná 
Boca, Nižná Boca, Malužiná, Východná, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj; v katastrálnych 
územiach Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, okres Ružomberok, Žilinský kraj; v katastrálnych 
územiach Podkonice, Moštenica, Hiadeľ, Brusno, Pohronský Bukovec, okres Banská Bystrica 
Banskobystrický kraj; v katastrálnych územiach Jasenie, Dolná Lehota, Horná Lehota, Bystrá, Brezno, 
Jarabá, Braväcovo, Bacúch, Polomka, Závadka nad Hronom, Heľpa, Pohorelá, Šumiac, Telgárt,  
okres Brezno, Banskobystrický kraj; v katastrálnych územiach Liptovská Teplička, Vikartovce, Vernár, 
okres Poprad, Prešovský kraj a 

názov Pramene Vydrice pre prírodnú rezerváciu z územia Slovenskej republiky, ktorej 
predchádzajúca podoba názvu bola Pramenisko Vydrice, a ktorá sa nachádza v katastrálnych územiach 
Rača (obec Bratislava), Vinohrady (obec Bratislava), okres Bratislava III, Bratislavský kraj; 
v katastrálnom území Záhorská Bystrica (obec Bratislava), okres Bratislava IV, Bratislavský kraj a 
v katastrálnom území Svätý Jur, okres Pezinok, Bratislavský kraj. 
 

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 31. mája 2021. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             Ing.  Ján  Mrva                                  
                                                                                               p r e d s e d a       
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P/2021/001693 zo dňa 6. 5. 2021 

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 3237/2021-320/5714 z 16. 03. 2021 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

1069 názvov geografických objektov z  okresu Gelnica, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 
údajov pre geografický informačný systém: 

1.  z katastrálneho územia Gelnica štandardizuje 91 názvov: 
Amfiteáter (lúka, pasienok); Baldovičova škôlka (les); Biely kameň (les); Bognár (pole);  
Cechy (lúka, pasienok); Cimerplac (lúka, pasienok); Čerešňa (les); Čopy (les); Diana (les);  
Dingy (les); Dlhá dolka (dolina); Ďorďa (les; lúka, pasienok); Dorkova lúka (lúka, pasienok);  
Druhý žliabok (les); Dvor v zastávke (lúka, pasienok); Emilov kút (les); Farské brezy (pole); Ferkaňa 
(les); Gáborka (les); Gabove zjazdovky (les); Gregorova holina (les); Grondlík (les); Hlboká (les); 
Hlboká dolina (dolina); Hrubá jedľa (les); Chmeľová (les); Janová (les); Jarovo solisko (les);  
K hrobíku (les); K lesnému pánovi (les); Kamenné vráta (les); Kapitánsky dvor (lúka, pasienok); 
Karoltaňa (les); Kebľová (lúka, pasienok); Kerbler (lúka, pasienok); Klipberg (les); Klipbergské lúky 
(lúka, pasienok); Kojšovský obrázok (les); Konkordia (les); Korunka (les); Krivá dolka (dolina); 
Krížne cesty (les); Kurilova lúka (lúka, pasienok); Láger (lúka, pasienok); Letisko (les); Medzevské 
kiary (les); Micheľa (les); Minďarova lúka (lúka, pasienok); Mokrá dolka (dolina); Mraznica (les); 
Mrchovište (pole); Mulda (les); Nad cintorínom (lúka, pasienok); Nad Krížovou (lúka, pasienok); 
Nemčíkova magistrála (les); Obrázok (les); Ortuťová baňa (les); Palcarka (lúka, pasienok); 
Pavňarka (les); Polianske lúky (les); Prajské chyžky (dolina); Prakovce (vrch); Predné Partizánske 
(lúka, pasienok); Predný Popovec (lúka, pasienok); Putno (lúka, pasienok); Redrichova (lúka, 
pasienok); Rígeľ (les); Rínky (les); Skaličky (les); Strieborná (les); Strieborná dolinka (dolina); 
Strmina (les); Ščurkova cesta (les); Španie pole (pole); Špicatý vŕšok (les); Šternglas (lúka, 
pasienok); Tokárňa (les); Trochanka (les; vrch); Uhliarska dolina (les); Vangort (les); Vankova lúka 
(lúka, pasienok); Vaškojičova lúka (lúka, pasienok); Vlčí vrch (les); Vyšná žakarovská cesta (lúka, 
pasienok); Vyšný breh (les); Za hruškou (les); Zelený kameň (les); Zigar (vrch); Zipsarka (les); 
Židova roveň (les); Žliabková dolina (dolina);  
 
1.1. z katastrálneho územia Gelnica upravuje 6 názvov: 
Jankova dolka (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Jankova dolina; Kapura (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Hutno; Klipberg (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Krompašský 
vrch; Mníchova dolka (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Mníchova dolina; Strašná dolka 
(dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Hlboká dolina; Žiar (les), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Ždiar; 
 

2.  z katastrálneho územia Helcmanovce štandardizuje 49 názvov: 
Biely kameň (pole); Bobalkov hŕbok (lúka, pasienok); Čierne (pole); Do Čierneho (les); Dolina 
(dolina); Farské (lúka, pasienok); Gača (les); Gelnická hora (lúka, pasienok); Gondirová (lúka, 
pasienok); Grinegang (les); Hausove lúky (les); Hrb (lúka, pasienok); Hricov hŕbok (lúka, pasienok); 
Kačací močiar (pole); Kočnova studňa (lúka, pasienok); Koniec Čierneho (les); Koniec potôčika 
(lúka, pasienok); Kostolné lúčky (lúka, pasienok); Kotov kríž (les); Lazy (pole); Luhy (les); Medvedie 
(les); Medzi lavičkami (lúka, pasienok); Medzi vodami (les); Micheľa (lúka, pasienok); Na hrbe (pole); 
Na výhone (lúka, pasienok); Nad Banským (pole); Niže mlyna (lúka, pasienok); Pod Alexandrou 
(les); Pod brezinou (lúka, pasienok; les); Pod Lipníkom (pole); Pod strednou horou (les);  
Pod tŕstím (les; pole); Pod Vangortom (les); Pri ihrisku (lúka, pasienok); Rebečačka (lúka, pasienok); 
Rovné (lúka, pasienok); Silské (les); Skala (les); Skalistý hŕbok (lúka, pasienok); Stádlo (les); 
Stredná hora (lúka, pasienok); Štôlňa Johana (baňa, šachta, štôlňa);  
Šustrove lúky (lúka, pasienok); Úboč (lúka, pasienok); Veľké pole (lúka, pasienok);  
Vinica (les); Za Banským (les);  
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2. 1. z katastrálneho územia Helcmanovce upravuje 3 názvy: 
Banské (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Pri hŕbku; Hrabňač (lúka, pasienok), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Silské; Za Banským (pole), ktorého predchádzajúca podoba  
bola Medzi hŕbkami;  
 

3.  z katastrálneho územia Henclová štandardizuje 52 názvov: 
Bartoška (les); Biele skaly (les); Borovniak (les); Duchajova jama (les); Hlboká dolka (dolina); 
Chotárna dolka (dolina); Jarábkova lúka (lúka, pasienok); Jedliny (les); K bani (les); K bukom (les); 
K Mackoviakovým bukom (les); K mlynu (les); K rizni (lúka, pasienok); Kačka (les); Krakova lúka 
(lúka, pasienok); Kuksy (lúka, pasienok); Kušnírov jarok (dolina); Matejovská dolka (dolina);  
Medzi ploty (les); Na doline (lúka, pasienok); Na Druhej strane (les); Na mlákach (les);  
Na Špildovú (les); Nad Verbišovou (lúka, pasienok); Ostrý breh (les); Peleškaná (lúka, pasienok); 
Pilátov kút (les); Pirč (les); Pod Briežkami (les); Pod Grúňom (les); Pod Sobovkou (lúka, pasienok); 
Pod Šopou (lúka, pasienok); Poľana (lúka, pasienok); Poľanka (lúka, pasienok); Poľanky (lúka, 
pasienok); Pri studni (les); Rožňavská cesta (cesta); Stádlo (les); Strmá dolka (dolina);  
Strmina (lúka, pasienok); Stupy (les); Štilbaček (les); Tále (lúka, pasienok); Teich (les); Uherčíková 
(les); Uhliská (lúka, pasienok; les); Vaľková (les); Vápeník (les); Verbišová (les); Vŕšok (lúka, 
pasienok; les);  Výhon (lúka, pasienok); Zbojnícke skaly (les); 
 

3.1.  z katastrálneho územia Henclová upravuje 1 názov: 
Švedlova skala (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Sedlovská skala; 

 
4.  z katastrálneho územia Hrišovce štandardizuje 10 názvov:  

Brezie (les); Dolina (lúka, pasienok); Močiarky (lúka, pasienok); Nad závozkami (lúka, pasienok); 
Pálenisko (les); Pod javorom (lúka, pasienok); Porúbka (les);  
Stredný vrch (les); Šípkovec (les); Vyšné breziny (les);  
 
4.1. z katastrálneho územia Hrišovce upravuje 2 názvy: 
Bučie (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Zábučie; Čerešňová (lúka, pasienok), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Do Čerešňovej;  
 

5.  z katastrálneho územia Jaklovce štandardizuje 79 názvov: 
Baniská (dolina); Beňova dolina (dolina); Breh (sad, záhrada; pole); Brezičky (lúka, pasienok); 
Briežky (lúka, pasienok); Danielov dol (les); Dlhé lúky (lúka, pasienok); Dolina (lúka, pasienok); 
Dzvirník (lúka, pasienok; les); Fajtinovské (les); Gregorík (les); Grondlík (les); Hájny les (les); 
Hamriška (les); Harčarovec (les); Havrania skala (les); Hlina (lúka, pasienok); Hlinok (les);  
Hogeľ (lúka, pasienok); Klín (pole); Kodervaš (les); Koryto (dolina); Košarisko (lúka, pasienok); 
Kratiny (les); Kresťanské uhlisko (les); Kurtova skala (les); Lazčík (les); Lazy (lúka, pasienok); 
Ležisková skala (les); Lipník (les); Mačací vrch (lúka, pasienok); Marčovec (lúka, pasienok);  
Medzi hŕbky (les; vrch); Mokriny (lúka, pasienok); Na hriadky (lúka, pasienok); Na Roztoky (lúka, 
pasienok); Na soliská (lúka, pasienok); Na vrchu (pole); Nad Lazčíkom (les); Nad rovnou dráhou 
(dolina); Nemcove košiare (lúka, pasienok); Nižné Valachovo (les); Nižný Hájny les (les);  
Od chotára (lúka, pasienok); Orlovec (les); Panské (les; lúka, pasienok); Panský vrch (vrch);  
Pod rúbaňami (lúka, pasienok); Pod Stráňou (les); Pod Šľuchtou (lúka, pasienok); Podlipník (lúka, 
pasienok); Polianky (les; lúka, pasienok); Priečna (lúka, pasienok); Roztoky (les); Sedlo (lúka, 
pasienok); Skalka (les); Spálenica (les); Staškov dol (les); Svíbie (les); Ščob (les); Šibenný hŕbok 
(lúka, pasienok); Školské briežky (les); Šmigrunt (lúka, pasienok; les); Tajbský hrb (les);  
Trondov hrb (lúka, pasienok); Uhorská hora (les); Veľká roľa (lúka, pasienok); Vyšný Hájny les (les); 
Vyšný hrb (lúka, pasienok); Za dlhou záhradou (les); Za Kostolnou horou (les);  
Za Kurtovou skalou (les); Za skalou (les); Za stupným jarkom (lúka, pasienok); Za vápenicou (les); 
Za Veľkou roľou (les); Zákrut (les); Zbojnícka skala (les); Žabia studňa (dolina);  
 
5.1. z katastrálneho územia Jaklovce upravuje 6 názvov: 
Kiara (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Kiar; Ku skale (les), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Pri skale; Kurtova skala (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Kurtavá skala; Olše (pole), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Jelše, Stredné Valachovo (les), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Valachovo; Vyšný Hájny les (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Dol; 
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6.  z katastrálneho územia Kluknava štandardizuje 46 názvov: 
Adamovská (les); Bačova lúka (lúka, pasienok); Biela halda (les); Čerčák (dolina);  
Četer (les); Čudákov (les); Hradiská (les); Hronek (les); Jedlinky (les); K buku (les); Klinkovec (les); 
Kluknavská jedlina (les); Kobuliarky (les); Kremenica (les); Magdov dol (dolina); Malý Bietkovec 
(les); Na Dol (les); Na dolky (les); Na Roháčku (lúka, pasienok); Na role (lúka, pasienok); Na žľaboch 
(les); Nad Banskou (les); Nad Cigánmi (les); Obrazec (les); Orlova studňa (les); Pánova lúka (les); 
Papcúnova lúka (lúka, pasienok); Pod Pohybľom (les); Podlipie (les); Polianky (les);  
Požehová (les); Predný Ludvik (les); Rogosovská lúka (lúka, pasienok); Rolkova polianka (les); 
Rovienky (les); Rúbaň (lúka, pasienok); Rybárska (les); Smičina polianka (les); Šimaň (les); 
Šteliarska lúka (lúka, pasienok); Upejš (les); Veľký Bietkovec (les); Vozárska (les);  
Vyšný krík (vrch); Zadný Ludvik (les); Zverník (les);  
 

7.  z katastrálneho územia Kojšov štandardizuje 27 názvov: 
Aboď (les); Bandov chodník (les); Bernátky (les); Cigár (les); Čapáš (les); Červená mláka (les); 
Hŕbok (les); Kaliská (vrch); Kamenné vráta (les); Košariská (lúka, pasienok); Kúty (lúka, pasienok); 
Mostiská (les); Pálenice (lúka, pasienok); Petrova dolka (dolina); Pod lazíkom (lúka, pasienok);  
Pod starou košarou (les); Poleň (les); Sihla (vrch; les); Smrečinské (les); Spáleniská (les);  
Suchý vrch (vrch; les); Šotrovec (les); Štvrte (les); Vápenica (lúka, pasienok); Za horou (les);  
Zálom (les); Zdubisko (lúka, pasienok);  
 
7.1. z katastrálneho územia Kojšov upravuje 2 názvy: 
Dlhá rovienka (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Dankova roveň; Hankov (lúka, pasienok), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Strieborná; 

 
8.  z katastrálneho územia Margecany štandardizuje 24 názvov: 

Borovniak (les); Cerumanky (vrch); Čerčák (dolina); Do Baringovej (les); Do Kromovej (lúka, 
pasienok); Do lipy (les); Do Ždiarika (les); Dolinka (svah); Holý hŕbok (les);  
Hora (les); Hore potokom (les); Hôrka (les); Javorová (dolina); Kratiny (lúka, pasienok); Macejove 
dolky (dolina); Na breze (les); Petákovec (lúka, pasienok); Pod Lazmi (les);  
Pod nižným kríkom (les); Pod Turníkom (lúka, pasienok); Pod úzkou (lúka, pasienok);  
Vápenka (vrch; svah); Za borsučie diery (les); Zadný dol (les);  
 

9.  z katastrálneho územia Mníšek nad Hnilcom štandardizuje 104 názvov: 
Breziny (les; pole); Bridlicová baňa (les); Brusný kameň (les); Čertovo uhlisko (lúka, pasienok); 
Dlhý spánok (les); Dobšárova dolina (dolina); Francova hora (les); Gerešov žľab (les); Háj (pole); 
Haldy (lúka, pasienok); Holina (les); Horný háj (les); Hrable (pole); Jurajov kopec (lúka, pasienok); 
Kamenná studňa (les); Kamenný vŕšok (lúka, pasienok); Kapustnice (pole); Keilova štôlňa (baňa, 
šachta, štôlňa); Kira (les); Konkordia (lúka, pasienok); Konská hlava (lúka, pasienok); Korbáň (lúka, 
pasienok); Kozárova roveň (lúka, pasienok); Križovatka (lúka, pasienok); Ľavá dolina (les); 
Lieskovec (lúka, pasienok); Lintnerova lúka (lúka, pasienok); Lúka od chotára (lúka, pasienok); 
Macova stráň (les); Malá stráň (les); Martinova dolina (les); Martinova dolka (dolina); Medená baňa 
(les); Medvedí kút (les); Miškova čistina (lúka, pasienok); Mlynárová (les); Murcková (les);  
Na kopci (svah); Na novej mierke (lúka, pasienok); Nad Bielym kameňom (les);  
Nad Cigánmi (lúka, pasienok); Nad haťou (pole); Nad Osadou (les); Nad starým mlynom (lúka, 
pasienok); Nad Suchým potokom (les); Nad Šibeňou (pole); Nanikova lúčka (les); Nižné žľaby 
(lúka, pasienok); Nové pole (les); Od chotára (pole); Osada (les); Ostrá skala (les); Ostrý vrch (les); 
Pod Bielym kameňom (lúka, pasienok); Pod Borsučím kopcom (les); Pod Hamadlom (les);  
Pod kamenným kopcom (les); Pod Kirou (les); Pod Krompašskou cestou (lúka, pasienok);  
Pod močidlom (lúka, pasienok); Pod skalkou (lúka, pasienok); Pod Šajbami (les); Polákova dolka 
(dolina); Predné múry (les); Predné repné pole (lúka, pasienok); Predný potok (lúka, pasienok);  
Pri hore (lúka, pasienok); Pri hrubej vŕbe (lúka, pasienok); Pri Jelšine (les); Pri kamennej studni 
(les); Pri Martinovej doline (les); Pri mlynskej studni (lúka, pasienok); Pri mlynskom mostíku (pole); 
Pri močidle (les); Pri Suchom potoku (les; lúka, pasienok); Pri Vápennom potoku (les; lúka, 
pasienok); Pri založenej studni (priesmyk, sedlo); Purdová (lúka, pasienok); Roveň (sad, záhrada); 
Rúbaň (lúka, pasienok); Rudníky (les); Sedielko (les); Seilova čistina (les); Spálenište (les);  
Stredný hrebienčok (lúka, pasienok); Stredný mlyn (les); Strelecká dolina (dolina); Svinské brehy 
(lúka, pasienok); Šachty (lúka, pasienok); Šajby (les); Šibeň (pole); Široká cesta (pole); Štôlňa Šífer 
(baňa, šachta, štôlňa); Tancplac (lúka, pasienok); V Brezách (lúka, pasienok); Veľká stráň (les);  
Vlčí vŕšok (svah); Vyšné Hamadlo (pole); Vyšné žľaby (les); Vyšný mlyn (les); Zadné múry (les); 
Zadné repné pole (lúka, pasienok); Zavadského lúka (lúka, pasienok); Žľaby (lúka, pasienok);  
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9.1. z katastrálneho územia Mníšek nad Hnilcom upravuje 3 názvy: 
Holica (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Na Holici; Korbáň (vrch), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Korban; Šlajferove breziny (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Vyvrátené brezy;  
 

10.  z katastrálneho územia Nálepkovo štandardizuje 34 názvov: 
Bočokova rizňa (lúka, pasienok); Breziny (les); Čierna hora (vrch); Čiernohorské kúpele (majer, 
osada, samota, miestna časť); Farbiarka (les); Frišná voda (lúka, pasienok); Garatka (les); Garbovňa 
(les); Gočovské (les); Grúň (lúka, pasienok); Hlboká (les); Kamenná studňa (lúka, pasienok); 
Kopaná cesta (cesta); Košariská (les); Krečno (vrch); Krišová (les); Medvedí jarok (les);  
Na Šajbách (lúka, pasienok); Nad Cigánmi (les); Okrúhly vrch (lúka, pasienok); Pálenica (les); 
Partizánka (les); Peklisko (les); Pod novou cestou (lúka, pasienok); Polomská jama (les); 
Steinerova koliba (les); Stredný hámor (lúka, pasienok); Surovec (horáreň); Šajkaň (lúka, pasienok); 
Škatuliarka (les); Švedlárska hora (lúka, pasienok); Vitališová (les); Zadný hámor (pole);  
Zahájnica (lúka, pasienok); 
 
10.1. z katastrálneho územia Nálepkovo upravuje 2 názvy: 
Biely potok (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Biele potoky; Majzlová (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Nad Majzlovou; 
 

11.  z katastrálneho územia Prakovce štandardizuje 53 názvov: 
Andraškova dolka (dolina); Barbora (les); Burčakov vŕšok (les); Čertova skala (skala, skaly); 
Červená halda (les); Čurinka (les); Do Šaľovej (dolina); Dolka od háld (dolina); Dubová úboč (les); 
Ďurkov breh (les); Ferov včelín (les); Florkova dolka (dolina); Gancová (les); Garanová (les); 
Gurinevka (lúka, pasienok); Harvaň (les); Hutno (les); Chabziná (les); Chanaska (les); Javorová 
dolka (dolina); Javorová studňa (les); Juházčina (les); Koniarka (les); Lenďáková (les); Letisko 
(les); Mižova lúka (lúka, pasienok); Mlynárova polianka (les); Na Chvalabohu (les); Na lavičky (les);  
Na Prakovce (lúka); Na rovinke (lúka, pasienok); Nad hrobíkom (les); Nejdeky (les); Ňochová (les); 
Ondíková (lúka, pasienok);  Ondíkova lúka (lúka, pasienok); Pavúkova lúka (lúka, pasienok); 
Pčolová (les); Petraška (les); Petríčkova skala (vrch); Rizne (les); Sedlá (vrch); Stupy (les); 
Šibenský vrch (les; vrch); Teplá dolka (dolina); Valvcverk (les); Vaškove mláky (les);  
Vlčková (priesmyk, sedlo); Za skalou (les); Zadné Partizánske (majer, osada, samota, miestna časť); 
Zalámaná dolina (dolina); Zemanova dolka (dolina); Zimná voda (les);  
 
11.1. z katastrálneho územia Prakovce upravuje 4 názvy: 
Riznianska dolka (dolina), ktorého predchádzajúca podoba bola Rizňová dolinka; Seľanský kríž (les), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Bučkov kríž; Štefankové (les), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Štefanovka; Tertov breh (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Na Prakovce; 
 

12.  z katastrálneho územia Richnava štandardizuje 14 názvov: 
Bradlo (lúka, pasienok); Gavart (les); Kút (lúka, pasienok); Na skaličku (pole); Nivky (pole);  
Pod brodom (pole); Pod Petrovým (les); Pod Spálenicou (les); Pod vysokou medzou (lúka, 
pasienok); Ružakovec (les); Sihoť (les); Šibenica (lúka, pasienok); Turnisko (lúka, pasienok);  
Za vrchom (pole);  
 
12. 1 z katastrálneho územia Richnava upravuje 1 názov: 
Ferencov dol (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Bradlo; 
 

13.  z katastrálneho územia Rolova Huta štandardizuje 2 názvy: 
Klien (les); Vešteník (les);  
 

14.  z katastrálneho územia Smolnícka Huta štandardizuje 52 názvov: 
Baňa (les); Banská dolka (dolina); Barčianska cesta (cesta); Čečova lúka (lúka, pasienok); Fleky 
(lúka, pasienok); Furstgrundel (les); Hámrová dolina (les); Heál (les); Hniezdo (les); Hopova dolina 
(dolina); Hora (les); Hrab (les); Hutské lúky (les); Jastrabia lúka (les); Javorina (les); K zrubu (les); 
Kamenná studienka (lúka, pasienok); Kamenný jarok (dolina); Kašagrundel (dolina); Korunný vŕšok 
(vrch); Križovatka (les); Ku škôlke (les); Malá dolina (lúka, pasienok); Manderla (les);  
Medvedia dolka (dolina); Mláky (lúka, pasienok); Mníšanská dolina (dolina); Mostová dolina (dolina); 
Nad kostolom (les); Nad krížom (les); Nad Novou Hutou (les); Odkalisko (lúka, pasienok);  
Ostrý vrch (les); Pauker (lúka, pasienok); Pekná lúka (les); Pod Lastovičím vrchom (les);  
Popolová lúka (lúka, pasienok); Pri buku (les); Pri Paukeri (les); Pustý kostol (les); Smreková dolka 
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(dolina); Smrekový vŕšok (les); Stará škôlka (les); Široká (les); Široká dolina (les);  
Šlígersgrund (dolina); Tri duby (les); Trunča (les); Urbanová (les); Vlčie skaly (les);  
Vražedná plešinka (lúka, pasienok); Zbojnícke lúky (les);  
 
14.1. z katastrálneho územia Smolnícka Huta upravuje 2 názvy: 
Katovica (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Štósky vrch; Lúky pri železnici (lúka, pasienok), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Pri železnici;  
 

15.  z katastrálneho územia Smolník štandardizuje 88 názvov: 
Antimónová dolina (dolina); Banská cesta (cesta); Banská dolina (dolina); Barvina (les); 
Beckengöhe (les); Biely kameň (les); Božský výhľad (les); Bystrá (les; vrch); Bystrá dolina 
(les);Červená baňa (les); Červený vrch (vrch); Čierny hrebeň (les); Fišerová (les); Fridová (les); 
Galovčíková (lúka, pasienok); Gorečkiná (les); Gromusová (les); Grot (les); Hekerová (les); 
Herčíková (les); Hubertská cesta (cesta); Husková (lúka, pasienok); Hutná dolina (dolina);  
Imrov výhľad (lúka, pasienok); Jamina (les, lúka, pasienok); K čerešni (les); K obrázku (les); 
Kobuliar (les); Kobuliarska cesta (cesta); Košariská (les); Košková (les); Kotlinec (les);  
Ku kapličke (lúka, pasienok); Lipová dolina (les); Lúčka (lúka, pasienok); Ludvikov les (les); 
Lukáčova cesta (cesta); Majerský dvor (majer, osada, samota, miestna časť); Majury (les);  
Malá Bujaková (les); Malý Aker (lúka, pasienok); Malý Skladík (les); Medvedia dolina (lúka, 
pasienok); Na jamu (les); Nad Koniarkou (vrch); Ostrá skala (vrch); Peklisko (les; vrch);  
Pipitka (svah); Pod Ostrým vrchom (lúka, pasienok); Pod senníkom (les); Pod Vtáčnikom (les);  
Pod Žľabmi (les); Pohlyho cesta (cesta); Roztočky (lúka, pasienok); Schleiferova lúka (lúka, 
pasienok); Schmotzerova baňa (les); Skorušina (les); Smolnícke lúky (lúka, pasienok);  
Snehová jama (les); Sorty (les); Stádlo (les); Stará dolina (dolina); Stredná cesta (cesta);  
Stredný grúň (les); Stredný hrebeň (hrebeň, chrbát); Stredný kopec (vrch); Šiesty kilometer (les); 
Štecová (lúka, pasienok); Štôlňa (les); Telefón (les); Terezin kanál (les); Tri jedle (les);  
Trojanov les (les); Turbína (lúka, pasienok); U Linkeša (lúka, pasienok); Urbanova cesta (cesta); 
Veľké uhlisko (les; lúka, pasienok); Vlčia točka (les); Vtáčí vrch (les); Za mlynčekom (les);  
Za Mýtom (les); Za Rúbaňou (les); Za Turbínou (lúka, pasienok); Zadné Majury (lúka, pasienok); 
Zimná stráň (lúka, pasienok); Zlámaný most (les); Zlaté mlynky (les); Zlatý stôl (les); 
 
15.1. z katastrálneho územia Smolník upravuje 1 názov: 
Predné Majury (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Majere; 
 

16.  z katastrálneho územia Švedlár štandardizuje 102 názvov: 
Banský chodník (les; cesta); Beta (lúka, pasienok); Borovky (lúka, pasienok); Bukovec (lúka, 
pasienok); Cigánka (lúka, pasienok); Cukrová cesta (cesta); Cukrovka (les); Čurka (les);  
Domová dolina (dolina); Ďurčaflek (lúka, pasienok); Fírek (les); Gregorova cesta (cesta);  
Grunet (les); Hámrisko (lúka, pasienok); Henclová (horáreň); Henclovská cesta (cesta);  
Horné Peklisko (les); Hotel (les); Ilmen (les); Javory (les); K obrázku (lúka, pasienok);  
Kamenná dolka (dolina); Kamenná stráň (les); Kamenný vrch (les); Kašparova dolina (dolina); 
Katarínka (les); Katarínska cesta (cesta); Kazimírova dolka (dolina); Kopagrund (lúka, pasienok); 
Korbáň (les); Košpova dolka (dolina); Kraviarka (les); Krivé pole (lúka, pasienok); Krížne cesty (les); 
Ku krížu (lúka, pasienok); Ku skautom (pole); Kubová (les); Kuhjet (les);  
Lackov hon (lúka, pasienok); Ľadový kotol (les); Lega (lúka, pasienok); Lesnícka lúka (lúka, 
pasienok); Lipový vrch (les); Lysina (lúka, pasienok); Malá Chajzárka (vrch); Malé sedlo (les, sedlo); 
Medená dolina (lúka, pasienok; les); Medvedia hora (lúka, pasienok); Miskrindel (lúka, pasienok); 
Mlynský kopec (les); Močiarisko (pole); Na esíčko (les); Nad družstvom (pole);  
Nad Kanaďanom (les); Nad Kapustárňu (les); Nad krížom (pole); Nad pivnicou (pole);  
Obrázok (les); Panšpak (les); Písaná skala (les); Pivová studňa (lúka, pasienok);  
Pod novou cestou (pole); Pokriva (les); Poľana (les); Polianka (les); Polianky (les);  
Polianska cesta (cesta); Poráčske lúky (lúka, pasienok); Predná dolina (dolina); Predný jarok (les); 
Rovinky (les); Smoliareň (les; dolina); Smoliarska cesta (cesta); Sobovka (les);  
Spálená cesta (cesta); Spálená jedľa (svah; lúka, pasienok); Spevavá stráň (lúka, pasienok); 
Starovodská dolina (les); Starovodská Poľana (les); Starý senník (les); Stredná dolina (lúka, 
pasienok; dolina); Streikezská (les); Streikezská cesta (cesta); Suchovršská cesta (cesta);  
Šajby (les); Šibenec (pole); Šindliarska cesta (cesta); Široké lúky (pole); Štofova dolina (dolina); 
Šurinka (lúka, pasienok); Švedlárska hora (les); Teichov grúň (les); Vápenník (les);  
Veľké sedlo (priesmyk, sedlo); Vŕšky (lúka, pasienok); Vrty (les); Výhľadňa (les); Zadné Šajby (les); 
Zámok (lúka, pasienok); Zipciarka (les; dolina); Zlatý stôl (lúka, pasienok); Zmrzlý vrch (les); 
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16.1. z katastrálneho územia Švedlár upravuje 12 názvov: 
Červeňákova jama (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Červenkova jama;  
Hliník (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Pri Hliníku; Korbáň (vrch), ktorého predchádzajúca 
podoba bola Korban; Maliniak (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Malinová hora;  
Pod cintorínom (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Mokré pole; Pod hruškou (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Pod horou; Poľana (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Polianka; 
Predné Šajby (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Šajby; Stratená dolka (dolina), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Stratená dolina; Šibeň (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba 
bola Šibenec; Šibeň nad sadom (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Za Čiernym kameňom; 
Za čiernou skalou (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Spišská dolina; 
 

17.  z katastrálneho územia Úhorná štandardizuje 37 názvov: 
Breh (lúka, pasienok); Cmorová (les); Dávny hŕbok (les); Do potoka (les); Do Ščoba (lúka, pasienok); 
Dolinky (lúka, pasienok); Handlová (lúka, pasienok); Jama (lúka, pasienok); Javorinsko (lúka, 
pasienok); Košková (lúka, pasienok); Koškovec (lúka, pasienok); Krížovisko (lúka, pasienok);  
Lazíky (lúka, pasienok); Mlynárová (lúka, pasienok); Ortváň (lúka, pasienok); Pačanský kopec (les); 
Pálenica (les); Pastovník (les); Pod Hrbom (lúka, pasienok); Pod krom (lúka, pasienok);  
Pod Skalkou (les); Polianka (les); Polianky (les); Pri kaplnke (lúka, pasienok); Pri Troch studniach 
(les); Prikrad (les); Roveň (lúka, pasienok); Stredná (les); Škvirky (les); Štefanova lúka (les); 
Šurilazy (les); Tále (lúka, pasienok); Urvisko (lúka, pasienok); Vŕšky (lúka, pasienok);  
Vysoký vrch (les); Ždiar (les); Žľaby (lúka, pasienok); 
 
17.1. z katastrálneho územia Úhorná upravuje 2 názvy: 
Hliváková (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Žehňavy; Na Toloky (lúka, pasienok), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Stredná;  
 

18. z katastrálneho územia Veľký Folkmar štandardizuje 70 názvov: 
Breziny (les); Bučina (lúka, pasienok); Čelo (les); Čertovík (les); Červená kiara (lúka, pasienok); 
Červená skala (les); Diery (lúka, pasienok); Dlhé zeme (lúka, pasienok);  
Do Brezín (les); Dubina (les); Dubový hŕbok (les); Ďurčova úboč (svah); Ginter (pole);  
Gregorov prameň (les); Grondlík (les); Grunt nikoho (lúka, pasienok); Hajducká (les);  
Harčalovec (les); Hoľa (lúka, pasienok); Hrabniaky (les); Jedlina (les); Kamenný hŕbok (les); 
Kapustnica (les); Kolónie (lúka, pasienok); Kremnická (pole); Lazčík (les); Medzi drahami (lúka, 
pasienok); Na bielu hlinu (lúka, pasienok); Nad Hajdúckou (les); Nad Jedlinkou (lúka, pasienok);  
Nad mlynom (lúka, pasienok); Nad rínou (lúka, pasienok); Nižný Miklipark (pole); Okrúhla (les); 
Ostrý hŕbok (les); Poľana (lúka, pasienok); Predlipie (les); Predný Ginter (pole); Pri kadlúbku (lúka, 
pasienok); Prostredný vŕšok (les); Prte (lúka, pasienok); Pusté Polianky (les); Rošták (les);  
Roveň (vrch); Rovienky (lúka, pasienok); Strieborná mláka (lúka, pasienok); Šajby (les);  
Šibenský hŕbok (lúka, pasienok; vrch); Široká (les); Teplé (pole; vrch); Teplý jarok (les);  
Tri prúty (lúka, pasienok); Úboč (lúka, pasienok; les); Ulička (lúka, pasienok); Valalská (lúka, 
pasienok); Vápenné pece (les); Vaškov jarok (dolina); Vašvalda (les); Vinkeľ (lúka, pasienok);  
Vrchy (les); Vŕšok (lúka, pasienok); Vyšný Miklipark (lúka, pasienok); Vyšný Trenk (lúka, pasienok); 
Za horou (les); Za krížom (les); Za Prostredným vŕškom (les); Zadná dolina (dolina);  
Zadná hora (lúka, pasienok); Zadný Ginter (pole); Zadný hrb (lúka, pasienok);  
 
18. 1 z katastrálneho územia Veľký Folkmar upravuje 6 názvov: 
Čertovík (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Čertovíky; Červená kiara (les), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Červený kiar; Orláš (les), ktorého predchádzajúca podoba bola  
Orlia dolina; Pod Rozbaňom (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Pri Drozbane; Predný hrb 
(pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Hrb; Prieložky (les), ktorého predchádzajúca podoba  
bola Nad prieložkom; 
 

19.  z katastrálneho územia Závadka štandardizuje 58 názvov: 
Baniská (lúka, pasienok); Bint (les); Bolcová (les); Brezina (lúka, pasienok); Do Kamenca (lúka, 
pasienok); Do Párie (les); Dolinka (pole); Dolinky (lúka, pasienok); Domaňovský les (les);  
Farský grunt (lúka, pasienok); Chotárka (lúka, pasienok); Jarčiská (les); Kapustnica (les);  
Kostkove lúky (lúka, pasienok); Krajné (lúka, pasienok); Kráľovská rúbaň (les); Kristianová (les); 
Krúžky (lúka, pasienok); Marčina studňa (lúka, pasienok); Markušovská dolina (les); Martiná (les); 
Mihálkov kút (lúka, pasienok); Mláčky (lúka, pasienok); Mrzáky (lúka, pasienok); Na dúhy (lúka, 
pasienok); Na Rejdovú (lúka, pasienok); Na Starý vrch (lúka, pasienok); Nad Koterbachom (lúka, 
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pasienok); Nad Leštinkami (lúka, pasienok); Nad Sekeľom (lúka, pasienok); Nad smrečinou (les); 
Pod močiarom (lúka, pasienok); Polianky (les); Ponad dve stránky (lúka, pasienok); Popova roľa 
(vrch); Pri komárovej studni (lúka, pasienok); Roveň (lúka, pasienok; sad, záhrada); Rúbaniská (les); 
Seliská (les); Slivníky (les; lúka, pasienok); Sosninky (sad, záhrada); Sosnový hrb (lúka, pasienok); 
Spodná Bolcová (lúka, pasienok); Starý vrch (vrch); Stožky (les); Stredný hrb (lúka, pasienok; les); 
Šajkan (lúka, pasienok); Teplický chodník (lúka, pasienok); Terpačka (vrch); Timkova úboč (pole); 
Úboč (lúka, pasienok); Vilšinka (lúka, pasienok); Vrchná Bolcová (lúka, pasienok);  
Za kapličkou (pole); Za potokom (lúka, pasienok); Zimné (les); Žaloba (les); Ždiarik (lúka, pasienok); 

 
20. z katastrálneho územia Žakarovce štandardizuje 24 názvov: 

Anšel (vrch); Banícky vrch (les); Cigánka (lúka, pasienok); Do hája (les); Do jelšín (les);  
Doliny (lúka, pasienok); Dúbrava (les); Grondeľ (lúka, pasienok); Ibešar (vrch); Kakalejov hrb (lúka, 
pasienok); Lán (lúka, pasienok); Na rovne (lúka, pasienok); Nad jelše (les); Nad Trenkom (svah); 
Nižné Obkarty (lúka, pasienok); Ontkove šopy (lúka, pasienok); Pastierska lúka (les);  
Špicatý vŕšok (les); Vysoký vrch (les); Vyšné Obkarty (lúka, pasienok); Za Grondeľ (lúka, pasienok); 
Za vrch (lúka, pasienok); Zadné uhliská (les); Zápač (les). 

 

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 20. júla 2021. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                             Ing.  Ján  Mrva                                  
                                                                                            p r e d s e d a       
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INFORMATÍVNA ČASŤ  
 

 

 

Medzinárodné aktivity 

 

Druhé zasadnutie „novej“ UNGEGN s názvom „Geografické názvy na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja a riadenia pandémie“ 
 
Podľa rozhodnutia Ekonomickej a sociálnej rady 2021/213, so zreteľom na existujúce podmienky 

súvisiace s pandémiou koronavírusu (COVID-19), druhé zasadnutie „novej“ Skupiny expertov OSN pre 

geografické názvy (UNGEGN) sa konalo 3. - 7. mája 2021 na virtuálnej platforme. Zasadnutie 

pozostávalo z desiatich neformálnych virtuálnych stretnutí, každý deň od 15.00 do 17.00 a od 21.00 do 

23.00 hod. so simultánnym tlmočením do všetkých šiestich jazykov OSN. Každého stretnutia sa 

zúčastnilo v priemere 127 účastníkov, bolo predstavených a prediskutovaných 54 zo 130 predložených 

správ a bolo predložených 97 písomných vyhlásení. 

Na zasadnutí si mohli odborníci inšpirovať osvedčenými postupmi, pravidlami a spoznať nové nástroje 
na správu geografických názvov. Na zasadnutí sa tiež vyzdvihla úloha Skupiny expertov ako subjektu 
podporujúceho zachovanie kultúrneho dedičstva a uplatňovanie príslušných aspektov Agendy 2030 pre 
trvalo udržateľný rozvoj. Druhé zasadnutie diskutovalo o správach Rakúska, Kanady, Indonézie a 
Saudskej Arábie, ktoré sa venovali téme „Geografické názvy podporujúce trvalo udržateľný rozvoj a 
zvládanie pandémie“. Táto téma podporuje rezolúciu Valného zhromaždenia 70/1, v ktorej sa požaduje, 
aby medzivládne orgány a fóra ECOSOC odrážali integrovaný charakter cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja (SDG), ako aj prepojenie medzi nimi. 

Skupina expertov má za sebou obrovský kus práce trvajúci viac ako 50 rokov a mnoho významných 
míľnikov. Hlavnými témami zasadnutia boli prijatie strategického plánu a pracovného programu na roky 
2021-2029, toponymické dátové súbory a slovníky, systémy prepisu, školenia a vzdelávanie v oblasti 
toponymie, geografické názvy ako kultúrne dedičstvo. Rozvrhnutie zasadnutia umožnilo delegátom 
priestor na bohatú výmenu skúseností a zasadnutia vyznelo v celku zaujímavo. 

Uskutočnilo sa tiež niekoľko sprievodných podujatí ako bolo stretnutie pracovných skupín, regionálnych 

skupín, špeciálnych webinárov a informačného stretnutia pre nových účastníkov. Ďalšie podujatie 

„Vytvorenie rovnocennej spoločnosti prostredníctvom geografických názvov“ vyvolala záujem 70 

účastníkov. 

Program 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Organizačné záležitosti 

a) Prijatie programu 
b) Organizácia práce 

3. Správa predsedu a sekretariátu 
4. Správy 

1. vlád o situácii v ich krajinách a o pokroku v štandardizácii geografických názvov 
2. regionálnych skupín 
3. pracovných skupín 
4. národné a medzinárodné zasadnutia a konferencie 

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

správu 
6. Národná a medzinárodná štandardizácia geografických názvov: 

a) terénny zber názvov; úradné zaobchádzanie s názvami; názvoslovné autority, objekty 
mimo jedinej suverenity a medzinárodná spolupráca 

b) toponymické návody pre vydavateľov kartografických a iných diel 
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7. Spoločenský a ekonomický prínos, podpora trvalo udržateľného rozvoja, prijaté a navrhované 
opatrenia na vykonávanie uznesení a hodnotenie práce Skupiny expertov 

8. Otázky propagácie Skupiny expertov a financovania projektov Skupiny 
9. Činnosť v národnej štandardizácii v Afrike 
10. Toponymické vzdelávanie 
11. Toponymická terminológia 
12. Geografické názvy ako kultúra, dedičstvo a identita vrátane pôvodných, menšinových a 

regionálnych jazykov a viacjazyčné otázky 
13. Exonymá 
14. Toponymické dátové súbory a toponymické slovníky 
15. Systémy prepisu a výslovnosť 
16. Ďalšie otázky geografických názvov 
17. Organizácia zasadnutia Skupiny expertov v 2023 
18. Iné záležitosti 
19. Prezentácia a prijatie rozhodnutí 
20. Prijatie správy zo stretnutia v roku 2021 
21. Ukončenie zasadnutia 

 

Funkcionári: predseda Pierre Jaillard (Francúzsko), podpredsedovia Susan Birtles (Austrália), Sungjae 

Choo (Kórejská republika), Spravodajcovia Wendy Shaw (Nový Zéland), Trent Palmer (Spojené štáty 

americké), predsedovia regionálnych skupín https://unstats.un.org/unsd/ ungegn/divisions  

Otázky vyžadujúce činnosť alebo pozornosť Ekonomickej a sociálnej rady  

Skupina expertov OSN pre geografické názvy odporúča Ekonomickej a sociálnej rade prijať 
nasledujúce: 
 
Odporúčanie 1 
Ekonomická a sociálna rada: 

a) pripomína rozhodnutie ECOSOC E/2019/230, aby Predsedníctvo Skupiny expertov OSN pre 

geografické názvy vypracovalo návrh strategického plánu a plánu práce pre novú Skupinu 

expertov a poznamenáva, že Predsedníctvo skupiny expertov vzalo do úvahy a splnilo všetky 

podmienky požadované v rozhodnutí E/2019/230, pričom pred druhým zasadnutím Skupiny 

expertov OSN pre geografické názvy OSN uskutočnilo tri celosvetové stretnutia a virtuálny 

webinár;  

b) prijíma strategický plán a pracovný program UNGEGN na roky 2021-2029, ktoré boli 

predložené a prijaté na druhom zasadnutí Skupiny expertov OSN pre geografické názvy;  

c) schvaľuje prijatie strategického plánu a pracovného programu UNGEGN na roky 2021-2029, 

pričom uznáva, že je to živý dokument, s ustanoveniami, ktorých implementáciu bude Skupina 

expertov pravidelne hodnotiť a v prípade potreby ho bude aktualizovať, meniť a dopĺňať, 

d) vyzýva Predsedníctvo Skupiny expertov OSN pre geografické názvy, aby posúdilo zloženie 

svojich poradných orgánov s cieľom umožniť súčinnosť pri vykonávaní strategického plánu a 

pracovného programu a v prípade potreby navrhlo jeho reorganizáciu; a  

e) tiež vyzýva členské štáty, regionálne skupiny, pracovné skupiny  Skupiny expertov OSN pre 

geografické názvy, aby na zasadnutiach UNGEGN podávali správy o svojej činnosti zameranú 

na implementáciu strategického plánu a plánu práce. 

 

Odporúčanie 2 

Ekonmická a sociálna rada: 

a) pripomína, že uznesenie valného zhromaždenia 70/1 vyzvalo medzivládne orgány a fóra 

ECOSOC, aby vyjadrovali jednotnú podstatu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj 

prepojenia medzi nimi;  

b) pripomína uznesenie A/RES/72/305 o preskúmaní vykonávania rezolúcie valného 

zhromaždenia 68/1 o posilnení hospodárskej a sociálnej rady, kde valné zhromaždenie 

zdôraznilo, že Ekonomická a sociálna rada by sa mala zamerať na vytváranie vzťahov a 

kontinuity svojej práce s cieľom zaistiť účinnosť a efektívnosť,  harmonizáciu a koordináciu 
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programov a pracovných programov svojich poradných orgánov a zároveň zabezpečiť, aby sa 

riešili zásady, kritické aspekty a medzery pri realizácii Agendy 2030; 

c) uznáva, že existuje množstvo prvkov štandardizácie geografických názvov s potenciálnym 

prepojením na životné prostredie; 

d) uznáva, že doterajší pracovný program UNGEGN úplne nepreskúmal vzťah, ktorý geografické 

názvy, programy národných názvov a práca UNGEGN má alebo by mohla mať pri formovaní 

ľudského chápania a vplyvu na životné prostredie; a 

e) rozhodol, že skupina expertov zváži súčasné a potenciálne súvislosti medzi geografickými 

názvami a životným prostredím a do svojej činnosti a rokovaní začlení príklady príslušných 

postupov, výskumu alebo pracovných vzťahov. 

 

Rozhodnutie 2/2021/1 
Správa predsedu 
Skupina expertov: 

a) vzala na vedomie správu predsedu skupiny expertov;  

b) ocenila vedenie predsedu, prácu predsedníctva a zvolávateľov pracovných skupín a podporu 

štatistického oddelenia pri príprave  tohto virtuálneho druhého zasadnutia počas prebiehajúcej 

pandémie;  

c) oznámila novú podpredsedníčku Susan Birtlesovú (Austrália) a poďakovala Hasanovi Abidinovi 

(Indonézia) za jeho službu; a  

d) povzbudila úsilie uprednostniť vypracovanie návrhu strategického plánu a pracovného 

programu a dosiahnuť pokrok smerom k zjednoteniu s inými inštitúciami OSN. 

Rozhodnutie 2/2021/2 
Správa sekretariátu 
Skupina expertov 

a) uvítala správu sekretariátu zameranú na činnosť vykonávanú počas dvojročného obdobia medzi 

zasadnutiami koordinujúce prácu skupiny expertov, najmä prípravu na druhé zasadnutie 

nového UNGEGN;  

b)  poďakovala UNSD a v širšom zmysle sekretariátu za ich nepretržitú, neoceniteľnú a 

neochvejnú podporu skupine expertov, najmä počas ťažkého obdobia a obmedzení, ktorým 

minulý rok čelili v dôsledku globálnej pandémie a pokračujúcej koordinácie činnosti skupiny, čo 

umožnilo plnenie strategického plánu a pracovného programu na roky 2021-2029;  

c) ocenila prácu sekretariátu pri udržiavaní webovej stránky a obnove  online databázy 

celosvetových geografických názvov; rýchle dokončenie úprav a prístup k databáze by bolo 

veľkým prínosom, nabáda členské štáty, aby poskytli svoje schválené údaje a zvukové súbory a 

aby aktualizovali svoje existujúce informácie, a víta kanadskú ponuku pomoci v prípade 

potreby; a  

d)  vzala na vedomie odporučenie sekretariátu na ďalšie posilnenie činnosti skupiny expertov, 

ktoré zahŕňa: zvolávanie pravidelných virtuálnych stretnutí ,  stretnutí 24 lingvisticko-

geografických regionálnych skupín, nájsť prostriedky, ktoré sa by sa použili na rozvoj 

toponymických platforiem elektronického vzdelávania, vytvorenie pracovnej skupiny pre 

štandardizáciu národných názvov, do ktorej by mohol byť začlenený Riešiteľský tím pre Afriku, 

nájsť úradníkov na obsadenie voľných miest a navrhovanie stratégie plánovania nástupníctva. 

Rozhodnutie 2/2021/3, 
Správy národné, regionálnych skupín a pracovnej skupiny pre názvy štátov 

Skupina expertov: 

a) s vďakou vzala na vedomie 39 predložených  správ a desať písomných vyhlásení, ich zhrnutie 
predložené predsedom a najdôležitejšie informácie, ktoré poskytli delegáti niektorých z týchto 
krajín; 

b) vyjadrila uznanie za rozsah poskytnutých informácií o organizácii národnej štandardizácie 
geografických názvov, pravidlách uplatňovaných pri štandardizácii endoným a exoným, zber, 
kontrola a archivácia geografických názvov, správa údajov o názvoch, význam názvov ako 
kultúrneho dedičstva, ako aj dôsledky pandémie na činnosť v tejto oblasti; 

c)  potvrdzuje záväzok predsedníctva vytvoriť šablónu národnej správy v dostatočnom predstihu 
pred 3. zasadnutím;  
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d) vzala na vedomie správy, ktoré predložilo 13 z 24 lingvisticko-geografických regionálnych 
skupín Skupiny expertov, a vyjadrila uznanie za bohaté informácie, ktoré zahŕňajú vhodné 
metódy, problémy a postupy, ako aj za písomné vyhlásenia;  

e) povzbudzuje regionálne skupiny, aby sa navzájom inšpirovali a poskytovali spätnú väzbu, a 
taktiež nabáda jednotlivé štáty, aby pokračovali v podpore týchto aktivít;  

f) vzala na vedomie aktualizovaný zoznam názvov štátov  a  
g) ocenila prácu dvoch spoluzakladateľov Pracovnej skupiny pre názvy štátov, Leo Dillon (USA) a 

Elisabeth Calvarin (Francúzsko), teraz na dôchodku, a vyjadrila im poďakovanie za ich úsilie, 
ako aj poďakovanie predsedovi za aktualizáciu zoznamu názvov štátov, ktorá by mala 
pokračovať aj v budúcnosti; 
 

Rozhodnutie 2/2021/4 

Spolupráca a kontakt s inými organizáciami 

Skupina expertov: 

a) vzala na vedomie správu Medzinárodnej kartografickej asociácie ICA, Medzinárodnej 
geografickej únie IGU, Komisie pre toponymiu, Latinskoamerickej regionálnej skupiny UNGEGN 
a Výboru expertov pre globálnu priestorovú informačnú správu, 

b) vzala na vedomie úvahy v súvislosti so spoluprácou a udržiavaním kontaktov s inými  
organizáciami;  

c) uznala dôležitosť vzťahov medzi skupinou expertov a spolupracujúcimi organizáciami;  
d) uvítala návrh Komisie pre toponymiu, ICA, IGU na usporiadanie zasadnutí na témy na podporu 

práce UNGEGN;  
e) uvítala pozvanie na vecnejšiu spoluprácu medzi Skupinou expertov a Výborom expertov pre 

globálnu priestorovú informačnú správu; a  
f) potvrdila zámer spolupráce medzi Skupinou expertov a Globálnou pracovnou skupinou pre 

medzinárodné desaťročie pôvodných jazykov 
 

Rozhodnutie 2/2021/5 

Národná a medzinárodná štandardizácia geografických názvov 

Skupina expertov: 

a) v rámci tohto bodu programu vzala na vedomie predložené správy, z toho  deväť správ na 

diskusiu a šesť správ ako informáciu; 

b) uvítala zaujímavé otázky nastolené v rozsahu národných štandardizačných programov; 

c) povzbudzuje názvoslovné autority, aby sa podelili o svoje postupy a zásady pri štandardizácii 

spôsobmi, ktoré poskytuje Skupina expertov a aby šírili schválené geografické názvy; 

d) vyzvala na otvorené a bezplatné používanie údajov o geografických názvoch z rôznych zdrojov; 

e) oznámila nového koordinátora pre toponymické návody Jaspera Hogerwerfa (Holandsko) a 

poďakovala Gerhardovi Ramplovi (Rakúsko) za jeho službu; 

f) uvítala nedávne aktualizácie zoznamu toponymických návodov a rozširovanie prostredníctvom 

rôznych médií; 

g) nabáda členské štáty, ktoré ešte nepripravili toponymické návody, aby tak urobili v súlade so 

vzorom navrhnutým koordinátorom a pravidelne aktualizovali tieto návody a podávali správy na 

nasledujúcich zasadnutiach skupiny expertov; 

h) vzala na vedomie otázky, ktoré sa vyskytujú pri používaní poskytovaných geografických názvov 

a mapovej platformy, a povzbudila Skupinu expertov, v súlade so strategickým plánom a 

pracovným programom UNGEGN na roky 2021-2029, aby našla opatrenia, napríklad možnosť 

upozorňovať na zistené problémy, informovať o výhodách, ktoré prináša používanie 

štandardizovaných geografických názvov a ponúknuť spoluprácu pri zdieľaní spoľahlivých 

informácií prostredníctvom rôznych diskusných fór; a 

i) So znepokojením si uvedomila odpor niektorých vlád a ďalších voči používaniu 

štandardizovaných geografických názvov (napr. pokiaľ ide o povinnosť v oblasti cestovného 

ruchu), prostredníctvom legislatívnych úprav, vzdelávania a dohľadu, navrhla, aby bola táto 

záležitosť otvorená v budúcej diskusii s cieľom podeliť sa o osvedčené postupy a skúsenosti a 

posilniť poradné orgány Skupiny expertov, 
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Rozhodnutie 2/2021/6 

Spoločenské a ekonomické výhody, podpora trvalo udržateľného rozvoja, opatrenia prijaté a 

navrhnuté na implementáciu rezolúcií a vyhodnotenie práce skupiny expertov 

Skupina expertov: 

a) správy  predložené v rámci tohto bodu programu vzala na vedomie,  päť správ na diskusiu a 

jedna na informáciu; 

b) ocenila prácu predsedníctva a zvolávateľov pracovných skupín, podporu odboru štatistiky a 

všetky pripomienky členských štátov OSN pri vypracovaní strategického plánu a pracovného 

programu; 

c) schválila návrh strategického plánu a pracovného programu ako hlavný rámec štandardizácie 

Skupiny expertov a členských štátov na obdobie 2021-2029; 

d) uznala pokrok, ktorý sa týkal preskúmania rezolúcií z hľadiska ich dôležitosti pre prácu Skupiny 

expertov a povzbudila predsedníctvo, aby koordinovalo preskúmanie aktualizácií rezolúcií pred 

každým zasadnutím; 

e) uvítala iniciatívu rozšíriť diskusiu o význame geografických názvov v reakcii na pandémiu 

koronavírusu; 

f) vyzvala na ďalšie skúmanie témy „geografické názvy a životného prostredia“ s cieľom lepšie 

porozumieť úlohe geografických názvov a činnosti názvoslovných orgánov vo vzťahu k cieľom 

trvalo udržateľného rozvoja a usilovať sa o ďalšiu spoluprácu s pomocnými orgánmi ECOSOC; 

a 

g) ocenila prácu, ktorú vykonala Pracovná skupina pre hodnotenie a implementáciu s cieľom 

zlepšiť efektívnosť skupiny expertov, vrátane jej zapojenia do implementácie odporúčaní z 1. 

zasadnutia UNGEGN, motivácii plnenia uznesení a udržiavanie viacjazyčnej databázy. 

 
Rozhodnutie 2/2021/7 

Otázky propagácie Skupiny expertov a financovania skupinových projektov (Pracovná skupina 

pre propagáciu a financovanie) 

Skupina expertov: 

a) správu  predloženú v rámci tohto bodu programu vzala na vedomie; 

b) uvítala vykonanú prácu uvedenú v správe v oblasti propagácie a zapojenie do stratégie 

UNGEGN 2021-2029 

c) podporila ďalšie skúmanie s cieľom vytvoriť udržateľný model financovania projektov 

prostredníctvom zvereného fondu UNGEGN, ktorý zabezpečí transparentnosť, účinnosť a 

monitorovania. 

 
Rozhodnutie 2/2021/8 

Činnosť v oblasti štandardizácie geografických názvov v Afrike 

Skupina expertov: 

a) dve správy a dve prezentácie predložené v rámci tohto bodu programu vzala na vedomie, 

uznala opatrenia, ktoré sa vykonali v oblasti štandardizácie geografických názvov v Afrike, a 

ťažkosti týkajúce sa uznávania dôležitosti štandardizácie geografických názvov vládnymi 

orgánmi, ťažkosti kontinentálnych expertov podieľajúcich sa na tejto práci a potrebu ďalších 

zdrojov; 

b) vyjadrila uznanie za milé prijatie a ponuku pomoci pri zvolaní schôdzí a podpore nástroja 

GeoNyms, ktorý poskytla Ekonomická komisia OSN pre Afriku požiadavkám a návrhom 

predloženým skupinou expertov; a 

c) zdôrazňuje, že pomoc by sa mohla poskytovať predovšetkým v oblastiach : zvyšovania 

informovanosti vládnych orgánov, uľahčovania vytvárania siete odborníkov a  poskytovania 

aktualizovaného online nástroja na správu geografických názvov GeoNyms. 

 

Rozhodnutie 2/2021/9 

Toponymické vzdelávanie (Pracovná skupina pre toponymické kurzy) 

Skupina expertov: 



31 
 

a) správy  predložené v rámci tohto bodu programu vzala na vedomie,  štyri správy na diskusiu a 

jednu na informáciu; 

b) privítala vývoj online školení v oblasti toponymie, ktoré vyvinula Indonézia, online kurz o 

nórskom zákone o miestnom názve z Nórska; 

c) ocenila plánované streamovaných audiovizuálnych prednášok o toponymii Pracovnou skupinou 

pre toponymické kurzy; 

d) vyjadrila podporu návrhu, aby Pracovná skupina pre toponymické kurzy spolupracovala 

s regionálnymi skupinami na vývoji obsahu a hľadaní stálych moderátorov v rôznych jazykoch 

OSN 

e) povzbudila členské štáty, aby uviedli témy, ktoré sú pre nich najaktuálnejšie pri vývoji 

programov štandardizácie ich geografických názvov; a 

f) uvítala výzvu na obnovenie plánovania regionálneho výcvikového kurzu po COVID-19 v oblasti 

toponymie v Indonézii pre Regionálnu skupinu juhovýchodnej Ázie. 

 

Rozhodnutie 2/2021/10 

Činnosti súvisiace s Pracovnou skupinou pre toponymickú terminológiu 

Skupina expertov: 

a) vzala na vedomie tri správy na diskusiu v rámci tohto bodu programu; 

b) vyjadrila uznanie za prípravu jazykových verzií terminológie v slovníku termínov a podporila 

ďalšie podobné práce; 

c) uznala potrebu vyhodnotiť možnosť revízie slovníka pojmov pre štandardizáciu geografických 

názvov; 

d) povzbudila odborníkov, aby naďalej navrhovali a pracovná skupina, aby sa zaoberala návrhmi 

na doplnenie, modifikáciu a úpravu databázy toponymickej terminológie 

 

Rozhodnutie 2/2021/11 

Geografické názvy ako kultúra, dedičstvo a identita vrátane pôvodných, menšinových a 

regionálnych jazykov a viacjazyčné témy (Pracovná skupina pre geografické názvy ako kultúrne 

dedičstvo) 

Skupina expertov: 

a) vzala na vedomie osem správ do diskusie a päť na informáciu predložených v rámci tohto bodu 

programu; 

b) zaznamenala široký rozsah otázok, ktoré téma geografických názvov ako kultúrneho dedičstva 

obsahuje; 

c) podporila pokračovanie výmeny národných skúseností a spoluprácu s pôvodnými skupinami s 

cieľom vzdelávať ostatných v rámci Skupiny expertov a propagovať prácu; a 

d) povzbudila na ďalšiu spoluprácu s Pracovnou skupinou pre geografické názvy ako kultúrne 

dedičstvo s cieľom prediskutovať rôzne funkcie endoným a exoným ako súčasti osobitného 

kultúrneho dedičstva. 

 

Rozhodnutie 2/2021/12 

Exonymá (Pracovná skupina pre exonymá) 

Skupina expertov: 

a) vzala na vedomie štyri správy do diskusie a štyri na informáciu, ako aj písomné vyhlásenia 

predložené v rámci tohto bodu programu; 

b) ocenila prácu ohľadom úvah o exonymách, ktoré vykonali experti; 

c) odporučila pokračovať v ďalších diskusiách o hľadaní usmernení, ktoré by zosúladili súčasné 

rezolúcie UNCSGN o exonymách a uznávaní exoným ako súčasti kultúrneho dedičstva; a 

d) povzbudila na ďalšiu spoluprácu s Pracovnou skupinou pre exonymá s cieľom prediskutovať 

rôzne funkcie endoným a exoným a aj ako výraznú súčasť kultúrneho dedičstva. 

 

Rozhodnutie 2/2021/13 

Toponymické súbory údajov a zoznamy (spracovanie a nástroje údajov, správa databáz, šírenie 

údajov: produkty a služby) (Pracovná skupina pre toponymické databanky a pre toponymické 

slovníky) 
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Skupina expertov: 

a) vzala na vedomie deväť správ do diskusie a tri na informáciu predložené v rámci tohto bodu 

programu a uvítala sprístupnené informácie, aktívnu účasť a úsilie členských štátov vynaložené 

na informovanie a zlepšenie spravovania údajov o geografických názvoch; 

b) vzala na vedomie správu pracovnej skupiny o nedávnej a súčasnej činnosti a ďalšie správy 

predložené odborníkmi z deviatich rôznych členských štátov a jednej regionálnej skupiny; 

c) prijala a formálne schválila premenovanie na Pracovnú skupinu pre správu údajov o 

geografických názvoch; 

d) potvrdila podporu strategického plánu a pracovného programu navrhnutého pre pracovnú 

skupinu na obdobie 2021-2029 a ochotu členských štátov zúčastniť sa a prispieť k činnosti; 

e) požiadala pracovnú skupinu, aby poskytla svoje technické znalosti a rady pre odborný technický 

posudok stratégie 1 a stratégie 2-5, ak sú požadované; 

f) konštatovala, že prepojené údaje sú ďalšou fázou vývoja metodiky správy údajov, ktoré 

Skupina expertov a členské štáty musia zvážiť, aby sa uľahčilo rozsiahle používanie 

štandardizovaných geografických názvov; 

g) Požiadala pracovnú skupina, aby uľahčila spoluprácu a workshopy o prepojených údajoch 

medzi národnými názvoslovnými úradmi a odborníkmi s cieľom poskytnúť praktické návody na 

organizačné a technické otázky a procesy, pokračovať v zdieľaní informácií a prípadových 

štúdií a prezentovať kombinované výhody správy štandardizovaných geografických názvov a 

vývoja prepojených údajov a umožniť okrem iného vzájomnú komunikáciu prepojených údajov a 

poskytnúť prehľad časovo-priestorového usporiadania; 

h) súhlasila s tým, že v prípade diskusného online fóra (Wiki) Pracovnej skupiny môže účinnejšie 

fungovať, ak sa stane fórom na zdieľanie dokumentácie; 

i) odporučila, aby bol vývoj začlenený do národných a regionálnych infraštruktúr priestorových 

údajov (rezolúcia VIII/6, UNCSGN) a aby bol koordinovaný s činnosťami UN-GGIM súvisiacimi 

so základnou témou údajov „Geografické názvy“; a 

j) povzbudila všetky členské štáty, aby sa aj naďalej delili o poznatky, výzvy a prebiehajúce plány 

v rámci pracovnej skupiny zameranej na účinné spravovanie údajov o geografických názvoch s 

dôrazom na inovácie v metodológii a technológiách vývoja národných databáz geografických 

názvov, webových služieb a aplikácií na rôzne účely, napríklad zdravotné, núdzové a ďalšie 

služby, a najmä monitorovanie cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja podľa Agendy 

2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. 

 

Rozhodnutie 2/2021/14 

Systémy písma a výslovnosť (Pracovná skupina pre latinizačné systémy) 

Skupina expertov: 

a) vzala na vedomie správu pracovnej skupiny o nedávnych a súčasných činnostiach a tri ďalšie 

správy predložené odborníkmi z troch rôznych členských štátov; 

b) súhlasila s pokračovaním v skúmaní inovatívnych metód, ktoré sa majú použiť buď na 

latinizáciu, alebo na zaznamenávanie výslovnosti geografických názvov. 

c) zobrala na vedomie prácu na prepise medzi nelatinkovými systémami písma a nabáda členské 

štáty, aby v týchto projektoch pokračovali; a 

d) povzbudila všetky členské štáty, aby sa aj naďalej informovali o prebiehajúcej práci, ďalšej 

implementácii existujúcich systémov prepisu a na prijatí nových systémov. 

 

Rozhodnutie 2/2021/15 

Ďalšie poznámky týkajúce sa geografických názvov 

„Vytváranie rovnocennej spoločnosti prostredníctvom geografických názvov“ 

Skupina expertov: 

a) privítala zvolanie panelovej diskusie s názvom „Vytvorenie rovnocennej spoločnosti 

prostredníctvom geografických názvov“, ktorá sa konala ako sprievodné podujatie, a s 

potešením berie na vedomie uznanie a záujem 70 účastníkov o prieskum úlohy geografických 

názvov v snahe o kompletnú a rovnoprávnu spoločnosť a s potešením berie na vedomie 

prezentáciu o potenciáli geografických názvov prispieť k inkluzívnej spoločnosti; 
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b) uznala, že táto otázka je jedným z cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré schválila, ale že 

prípadný prínos geografických názvov k tomuto cieľu je potrebné zosúladiť s inými praktickými 

možnosťami a základnými funkciami kultúrneho dedičstva; 

c) vyzvala predsedníctvo UNGEGN a Pracovnú skupinu pre geografické názvy ako kultúrne 

dedičstvo, aby zvážili vypracovanie usmernení zameraných na rovnosť a začlenenie 

geografických názvov v súlade so zásadami obnovy, ochrany a zachovania kultúrneho 

dedičstva, pričom si všímajú prínos príslušných cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného 

rozvoja; 

d) vyjadrila nádej, že národné názvoslovné orgány zvážia rozvoj procesov a mechanizmov 

štandardizácie geografických názvov s cieľom dosiahnuť väčšiu rovnosť v pomenúvaní a 

rešpektovať práva pôvodných obyvateľov a menšín na vlastné geografické názvy; a 

e) naliehavo vyzvala predsedníctvo UNGEGN a jeho príslušné pracovné skupiny, aby sa tejto 

téme na budúcich podujatiach a zasadnutiach venovali prostredníctvom určených zasadnutí s 

ohľadom na možné odporúčanie Ekonomickej a sociálnej rady. 

 

Rozhodnutie 2/2021/16 

Ďalšie námety 

Skupina expertov: 

a) vyjadrila hlboké uznanie, že Výbor pre udeľovanie cien Medzinárodnej geografickej únie (IGU) 

sa rozhodol udeliť pani Helen Kerfootovej, delegátke UNGEGN z Kanady, jedno z dvoch 

ocenení IGU Laureat d’Honneur za rok 2021; a 

b) vzala na vedomie jej mimoriadny prínos v mnohých oblastiach týkajúcich sa geografie a najmä 

v činnosti Skupine expertov OSN pre geografické názvy. 
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