Správa o činnosti Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky v roku 2002
__________________________________________________________________________

Práca Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (NK) a
sekretariátu NK sa v roku 2003 vykonávala v súlade s rezolúciami konferencií OSN o
štandardizácii geografického názvoslovia a so závermi zo zasadaní lingvisticko-geografickej
regionálnej skupiny OSN Východná, stredná a juhovýchodná Európa, v ktorej je Slovensko
členom spolu s Albánskom, Českom, Chorvátskom, Srbskom a Čiernou Horou (bývalá
Juhoslávia), Macedónskom, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom, a Ukrajinou.
Činnosť NK vychádzala z Koncepcie rozvoja štandardizácie geografického názvoslovia
v Slovenskej republike v rokoch 2000 – 2005, Plánu činnosti NK a sekretariátu NK na rok 2002
a dodatkov 1 a 2, ktorý sa podľa jednotlivých okruhov plnil takto:
I. KARTOGRAFICKÉ DIELA
1. Obnova Základnej mapy Slovenskej republiky 1: 10 000
Sekretariát overil v rámci obnovy ZM SR : 10 000 v roku 2002 názvy na 89 mapových listoch.
Z plánovaného počtu 50 hodín sa na plnení úlohy vyčerpalo 30. Úloha sa splnila.

II. NÁZVOSLOVNÉ PUBLIKÁCIE
1. Názvoslovné informácie č. 30
Sekretariát zhromaţdil do publikácie Názvoslovné informácie č. 30 materiály, zostavil
príspevky a vykonal redakčnú úpravu pred tlačou. Publikácia vyšla v decembri. Celý
plánovaný počet 125 hodín sa vyčerpal. Úloha sa splnila.
2. Názvoslovné informácie č. 31
Sekretariát zhromaţdil do publikácie Názvoslovné informácie č. 31 materiály, zostavil
príspevky a vykonal redakčnú úpravu pred tlačou. Publikácia vyšla v decembri. Z
plánovaného počtu 125 hodín sa vyuţilo 109,5. Úloha sa splnila.

3. Názvy chránených území Slovenskej republiky
Sekretariát doplnil a prepracoval texty publikácie podľa odporúčaní z rokovania 1. sekcie NK
ÚGKK SR a mimoriadnych pracovných skupín 1. sekcie NK ÚGKK SR, vykonal redakčnú
úpravu. Zoznam bol zaslaný ÚGKK SR na ďalšie konanie.Na úlohe sa prekročil plánovaný
počet hodín o 310, lebo prepracovanie a doplnenie textov si vyţiadalo väčší rozsah prác.
Úloha sa splnila.
4. Slovenské historické geografické názvy
Sekretariát doplnil zoznam podľa pripomienok zo zasadania 2. sekcie NK ÚGKK SR
a vypracoval 2. verziu zoznamu. Na úlohe sme prekročili plánovaný počet hodín o 145, lebo
dopĺňanie zoznamu si vyţiadalo väčší rozsah prác. Úloha sa splnila v rozsahu kapacitných
moţností sekretariátu.
5. Názvy morí a podmorských útvarov
Sekretariát vypracoval projekt publijkácie, vykonal aktualizáciu kartotéky názvov, doplnil
k názvom atribúty a pripravil 1. verziu zoznamu. Z plánovaného počtu 300 hodín sa vyčerpalo
184. Úloha sa splnila.
6. Názvy katastrálnych území Slovenskej republiky
Sekretariát zostavil 2. vydanie publikácie. Sekretariát odpracoval na úlohe plánovaných 25
hodín. Úloha sa splnila.

III. BÁZA ÚDAJOV GEOGRAFICKÝCH NÁZVOV Z ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY.
Úlohy 1.-11. V roku 2002 sa plánovalo vytvoriť bázu údajov geografických názvov 11 okresov:
Humenné, Levice, Medzilaborce, Nové Zámky, Snina, Stropkov, Veľký Krtíš, Vranov nad
Topľou, Zvolen, Ţiar nad Hronom, Košice I, II, II a IV. K jednotlivým názvom sa dopĺňali čísla
mapových listov ZM 1 : 10 000, kódy a názvy krajov, obcí a katastrálnych území, zemepisné
súradnice, pri vodných tokoch kódy a názvy povodí, pri vrchoch a dolinách príslušnosť ku
geomorfologickému celkua navyše pri vrchoch aj ich výška. Údaje sa vloţili do bázy údajov.
Do bázy údajov sa zároveň ako samostatné objekty dopĺňali názvy obcí a častí obcí.
Sekretariát spracoval bázu údajov okresov Humenné, Levice, Medzilaborce, Stropkov a Veľký
Krtíš a rozpracoval bázu údajov okresov Nové Zámky a Snina.Z plánovaného počtu 3000
hodín sa vyčerpalo 2708. Úloha sa splnila v rozsahu kapacitných moţností sekretariátu.
K 31. 12. 2002 bola vytvorená databáza 70 okresov.

IV. ÚLOHY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

1. Lingvisticko-geografická regionálna skupina OSN Východná, stredná, a juhovýchodná
Európa
Sekretariát

pripravil

materiály

na

zasadnutie

8.

konferencie

OSN

o štandardizácii

geografického názvoslovia v Berlíne v auguste a septembri 2002 – správu o činnosti a výber
názvov na výstavu. Z plánovaného počtu 150 hodín sa vyčerpalo 116. Úloha sa splnila.

2. Newsletter
V roku 2002 nepripravil sekretariát príspevok do Newsletteru.

V. OSTATNÉ ÚLOHY

1. Informačná činnosť, poradenská sluţba
Počas celého roka sekretariát poskytoval informácie v oblasti geografického názvoslovia
písomne, osobne, telefonicky. Na úlohe sa odpracovalo 59 hodín, plánovaných bolo 50.
Úloha sa splnila.

2. Vybavovanie agendy sekretariátu
Sekretariát zostavil návrh Správy o činnosti NK ÚGKK SR v roku 2001, zorganizoval
zasadania pléna NK ÚGKK SR, 1. sekcie NK ÚGKK SR, 2. sekcie NK ÚGKK SR
a mimoriadnej pracovnej skupiny, pripravil materiály na rokovanie pléna a sekcií. Na tejto
úlohe sekretariát odpracoval 160 hodín, plánovaných bolo 70 hodín. Úloha sa splnila.

3. Publikačná činnosť v rezortných a mimorezortných časopisoch
Sekretariát nepripravil príspevok do periodík.

4. Iné práce pre ÚGKK SR a GKÚ
- Sekretariát posudzoval zoznam názvov chránených území do prílohy vyhlášky MŢP SR
o ochrane prírody .
- Sekretariát overoval návrhy zmien názvov obcí a častí obcí. Na poţiadanie zástupcu
ÚGKK SR v Názvoslovnejj komisii

pri MV SR sekretariát Nk zabezpečil prerokovanie

názvov v mimoriadnej pracovnej skupine 1. sekcie a poskytol stanovisko k navrhovaným
názvom.
- Sekretariát overoval názvy vrchov a názvy pre štatistický úrad.

Aktualizácia názvov pre GIS50 a GIS10 sa zatiaľ nevykonávala.
Z plánovaného počtu 270 hodín sa vyčerpalo

5. Metodické riadenie názvoslovných zborov správ katastra
Sekretariát usmerňoval NZ správ katastra pri vyţiadaní stanoviska k názvom chránených
území a pri určovaní nových názvov katastrálnych území. Úloha sa splnila.

6. Definovanie obsahu báz údajov geografického názvoslovia
Sekretariát nepracoval na tejto úlohe z dôvodu nedostatku kapacity.

SCHÔDZKOVÁ ČINNOSŤ
Plenárne zasadanie NK sa v roku 2002 uskutočnilo v marci.
Prvá sekcia NK rokovala v roku 2002 jedenkrát.
Druhá sekcia NK rokovala v roku 2002 dvakrát.
Mimoriadna pracovná skupina 1. sekcie NK ÚGKK SRrokovala sedemkrát.Mimoriadna pracovná
skupina, zloţená zo zástupcov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a sekretariátuNK ÚGKK
SR, prerokovala na zasadaniach návrhy názvov nových chránených území, návrhy na zmenu
názvov chránených území, návrh na zmenu názvu obce, overenie názvu obce, názvy
novovytvorených častí obcí. Okrem uvedených zasadaní zástupca ÚGKK SR, predseda NK
ÚGKK SR, 1. sekcia NK ÚGKK SR, pracovníčky sekretariátu operatívne riešili konkrétne
názvoslovné problémy.
Spracovala: M. Kováčová

