
1 

 

Dodatok č. 1  

č. SM_UGKK SR_19/2018 

k Smernici Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

č. SM_UGKK SR_7/2015 zo dňa 27. 4. 2015 na štandardizáciu geografických názvov 

 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „ÚGKK SR“) podľa 

smernice ÚGKK SR o príprave, zverejňovaní a evidencii interných normatívnych aktov 

vydáva tento dodatok č. 1: 

 

 

Čl. 1 

 

Smernica Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

č. SM_UGKK SR_7/2015 zo dňa 27. 4. 2015 na štandardizáciu geografických názvov  

sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V prílohe č. 1 čl. 4 sa za piaty bod vkladajú nové body 6 až 10, ktoré znejú:  

 

„6. Neupravujú sa názvy s predložkou u, ktoré sa viažu na osobu, do podoby s predložkou pri; 

napr. U Slivov, U Žofy sa neupravuje na Pri Slivovcoch, Pri Žofe.  

Upravujú sa názvy s predložkou u, ktoré sa viažu na neživý objekt, na podobu s predložkou 

pri; napr. U lipy sa upravuje na Pri lipe. 

 

7. Upravujú sa jednoslovné privlastňovacie prídavné mená v tvare nominatívu singuláru 

ženského rodu s krátkym a na konci do podoby s dlhým á na konci; napr. Bakova, Mikuškina 

sa upravuje na Baková, Mikuškiná.  

Upravujú sa jednoslovné privlastňovacie prídavné mená v tvare nominatívu plurálu stredného 

rodu s krátkym e na konci do podoby s dlhým é na konci; napr. Bakove sa upravuje na 

Bakové. 

 

8. Neupravujú na predponové podoby názvov na podoby s predložkou pri; napr. Úbrodčie, 

Úhrabie, Úrybničie sa neupravuje na Pri brode, Pri hrabe, Pri rybníku. 

 

9. Neupravujú sa názvy špecifických sídelných objektov, ktoré nie sú samostatnými 

administratívnymi jednotkami, jednotne do podoby s príponou –ovci; napr. Jančov (majer, 

miestna časť, osada, samota) sa neupravuje na Jančovci. 

 

10. Neupravujú sa kolektívne privlastňovacie prídavné mená s príponami -ovie, -ove, -eje, -

oje, -ojo, -ových, -ovéch, -oviech, -éch/-ech, -och, -é/-e, ktoré poukazujú na rodinu ako celok 

jednotne do podoby s príponou –ovie.“. 
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Doterajšie body 6 až 12 sa označujú ako body 11 až 17. 

 

2. V prílohe č. 1 čl. 5 siedmom bode sa na konci pripája táto veta: 

 

„Pri utváraní názvu sa vyberie buď podoba názvu so statickým alebo s dynamickým 

významom podľa toho, ktorá podoba je v danej oblasti vžitá.“. 

 

3. V prílohe č. 1 čl. 5 desiatom bode sa vypúšťa posledná veta. 

 

4. Príloha č. 2 sa vypúšťa. 

 

 

Čl. 2 

Účinnosť 

 

Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 10. decembra 2018. 

 

 

 

 

 

                                           Ing. Mária Frindrichová 

                                        predsedníčka 

                                        Úrad geodézie, kartografie a katastra  

                                            Slovenskej republiky 


