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P. č Názov úlohy Etapy prác v roku 2015 Termín
Rok 

vydania

Počet 

hodín

1. EuroGeonames

˗ spolupráca na medzinárodnom projekte 

EuroGeonames - príprava požadovaných 

údajov.

priebežne 

počas roka
* 50

2.

OSN  –  Lingvisticko-

geografická regionálna 

skupina, pracovné 

skupiny UNGEGN, 

Newsletter

˗ príprava materiálov na rokovanie  

regionálnej skupiny, skupiny expertov 

OSN pre geografické názvoslovie, 

pracovných skupín UNGEGN;

- preklad a využívanie materiálov z 

konferencií OSN, zo zasadnutí UNGEGN 

a regionálnej skupiny;

- zhromažďovanie a výber materiálov na 

zostavenie príspevkov do bulletinu, 

preklad príspevkov a odoslanie na 

sekretariát UNGEGN.

priebežne 

počas roka
* 70

s p o l u 120

P. č Názov úlohy Etapy prác v roku 2015 Termín
Rok 

vydania

Počet 

hodín

˗spracovanie projektu včleňovania názvov 

z katastrálnych máp a z lesníckych máp do 

ZB GIS.

30.5.2015

˗zisťovanie a posudzovanie názvov zo ZB 

GIS, z lesníckych máp a z katastrálnych 

máp,

-vytvorenie pracovných zoznamov,

-odoslanie zoznamov názvov na 10 

okresov spolu s prehľadnými mapami 

(príloha 1),

-posúdenie overených údajov o názvoch z 

OÚ KO z týchto 10 okresov,

-príprava zoznamov na prerokovanie v NK 

ÚGKK SR,

-prerokovanie neštandardizovaných 

názvov a názvov navrhnutých na 

štandardizáciu,

- predloženie názvov ÚGKK SR na 

schválenie.

priebežne 

počas roka

* 1500

O 84.11.11.6   MEDZINÁRODNÁ   SPOLUPRÁCA 

M 71.12.34.36   SLUŽBY PRI ŠTANDARDIZÁCII GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVIA (ZISŤOVANIE, 

POSUDZOVANIE, SCHVAĽOVANIE, ZVEREJŇOVANIE)

I. ŠTANDARDIZÁCIA GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVIA Z ÚZEMIA SR

1.
Štandardizácia a 

reštandardizácia názvov
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P. č Názov úlohy Etapy prác v roku 2015 Termín
Rok 

vydania

Počet 

hodín

2.

Tvorba a spravovanie 

databázy geografického 

názvoslovia z územia SR

˗kontrola a úprava údajov databázy,

kontrola a úprava správnosti podôb 

geografických názvov podľa súčasnej 

úrovne  poznania, spracovanie metodiky 

výberu variantných názvov,  dopĺňanie 

variantných názvov k štandardizovaným 

názvom,

- dopĺňanie štandardizovaných názvov z 

máp veľkých   mierok (katastrálne mapy, 

lesnícke mapy),

- dopĺňanie ďalších  údajov o názvoch, 

aktualizácia údajov.

priebežne 

počas roka
* 1 800

3.
Názvoslovné informácie 

č. 56

˗zhromažďovanie materiálov, zostavenie 

príspevkov, redakčná úprava, príprava na 

zadanie do tlače.

30.6.2015 2015 100

4.
Názvoslovné informácie 

č. 57

˗zhromažďovanie materiálov, zostavenie 

príspevkov, redakčná úprava, príprava na 

zadanie do tlače.

15.12.2015 2015 100

5.

Smernica na 

štandardizáciu 

geografických názvov

˗príprava záverečnej verzie smernice, 

úprava smernice podľa pripomienok, 

schválenie ÚGKK SR, publikovanie.

30.3.2015 2015 50

˗vypracovanie koncepcie slovníka. 30.6.2015

˗úprava a aktualizácia hesiel a ich definícií. 31.12.2015

7.

Slovenské vžité názvy 

morí, ich častí, morských 

prúdov a podmorských 

tvarov

˗vypracovanie 1. verzie zoznamu názvov.
31.12.2015 2015 600

8. Informačná činnosť
˗poskytovanie informácií žiadateľom    

telefonicky,  osobne a písomne.

priebežne 

počas roka
* 20

9. Agenda sekretariátu

˗zostavenie návrhu plánu činnosti NK 

ÚGKK SR na rok 2015, kontrola plnenia 

plánu, správa o činnosti za rok 2014, 

organizovanie zasadnutní pléna, odborných 

sekcií, účasť na zasadnutiach, zápisnice.

priebežne 

počas roka
* 30

Slovník termínov 

používaných pri 

štandardizácii 

geografických názvov

30020156.

III. NÁZVOSLOVNÉ PUBLIKÁCIE

IV. OSTATNÉ ÚLOHY

II. TVORBA A SPRAVOVANIE DATABÁZY GEOGRAFICKÝCH NÁZVOV Z ÚZEMIA SR
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Rok 

vydania

Počet 
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10. Publikačná činnosť 
˗zhromažďovanie príspevkov a ich 

publikovanie.

priebežne 

počas roka
* 20

11.
Iné práce pre ÚGKK SR 

a GKÚ
˗pripomienkovanie rozličných materiálov.

priebežne 

počas roka
* 30

12.

Štandardizácia názvov 

geografických objektov 

ležiacich mimo územia 

Slovenskej republiky

˗posudzovanie názvov geografických 

objektov, prerokovanie názvov v 2. sekcii 

NK ÚGKK SR, predloženie názvov 

ÚGKK SR na schválenie.

31.12.2015 * 100

s p o l u 4 650

Poznámka: počet hodín v jednotlivých tabuľkách sa vzťahuje na činnosť sekretariátu NK ÚGKK SR.

SPOLU :  4770 PH

IV. ŠTANDARDIZÁCIA GEOGRAFICKÝCH NÁZVOV OBJEKTOV LEŽIACICH MIMO ÚZEMIA SR
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