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Dôvod vzniku projektu 
• základná báza údajov pre geografický informačný systém 

(ZBGIS) neobsahuje názvy z máp veľkých mierok 

• mapy veľkých mierok: katastrálne mapy, lesnícke mapy – 
majú svoje databázy 



• ZBGIS – databáza názvov tvorená z máp mierok 1:10 000, 
1:50 000 a máp malých mierok 

• rozširovanie databázy geografických názvov o názvy                
z katastrálnych a lesníckych máp 

• databázy: rôznorodý vývoj 

Problémy:  

• rovnaké objekty v rôznych zdrojoch majú rôzne názvy, polohu  

Riešenie: 

• názvy zjednotiť, upraviť a pre každý objekt štandardizovať 
jedinú podobu názvu 

 



Štandardizácia geografických názvov 

• opatrenia - jednotnosť geografických názvov a záväznosť ich 
používania 

• jediný spôsob písania názvu každého geografického objektu  

• Organizácia spojených národov (OSN) - koordinuje a usmerňuje 
(prostredníctvom rezolúcií) 

• rezolúcie - charakter odporúčaní, záväznosť individuálne každá 
krajina implementovaním do svojich právnych predpisov 

• Slovenská republika - legislatívne opatrenia (s dôrazom na zásady 
OSN) 

 

Legislatíva štandardizácie geografických názvov 

• zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o 
geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov 

• vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov 
 



Začiatok: 1970 - zriadenie Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky (názvoslovná komisia)  

 

Úloha: prerokovať a odporučiť návrhy názvov na štandardizáciu 

 

 

Cieľ štandardizácie: 

• skvalitniť informačnú komunikáciu 

• predísť omylom a nedorozumeniam pri používaní názvov 

• zvýšiť výchovnú, kultúrnu a spoločenskú úroveň obyvateľstva 

• prispieť k zvýšeniu národnej reprezentácie a medzinárodnej 
prestíže štátu 

 



Kto sa podieľa na štandardizácii 
 

• zástupcovia odborných a vedeckých pracovísk, 
ústredných orgánov, vysokých škôl a odborníkov 
rezortných organizácií 

 

výkonný orgán - sekretariát názvoslovnej komisie 

• pripravuje materiály na rokovania názvoslovnej komisie 

• rozširuje databázu geografických názvov o názvy                           
z katastrálnych a lesníckych máp  

 

spolupráca katastrálnych odborov okresných úradov (OÚ 
KO) a ich názvoslovných zborov 

 



Databáza štandardizovaných 
geografických názvov 

• nesídelné geografické objekty a špecifické sídelné objekty z 
územia Slovenskej republiky  

vytvorená z názvov: 

• Základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000 

• Základnej mapy SR v mierke 1 : 50 000 

• Vodohospodárskej mapy SR v mierke 1 : 50 000 

 

doplňujúce údaje: druh objektu, údaje o štandardizácii, variantné 
názvy, súradnice, predchádzajúci štandardizovaný názov, pri 
hydronymách príslušnosť k povodiu, pri vrchoch nadmorská výška 





• obsahuje približne 119 000 názvov.  

• je súčasťou ZBGIS, kde tvorí triedu objektov geografické názvy 
(GN) 

• je súčasťou Informačného systému geodézie, kartografie                     
a katastra Slovenskej republiky 

• začiatok v roku 1995 ukončenie v júli 2003, priebežná 
aktualizácia, dopĺňanie variantných názvov  

 



Rozširovanie databázy 
• v r. 2015 rozširovanie databázy geografických názvov o názvy z 

katastrálnych máp a názvy z lesníckych máp z celého územia Slovenskej 
republiky 

• „Projektový zámer zosúladenia názvov z katastrálnych máp a názvov z 
lesníckych máp s databázou geografických názvov ZBGIS“             č. P-
6473/2015 s harmonogramom 

• pilotný okres: Banská Štiavnica 

• odhadovaný čas (celá SR) je cca 10 rokov pri súčasnom stave -              
3 pracovníčky 

 

• lepšie vyhľadávanie objektov 

 prostredníctvom akejkoľvek  

 variantnej podoby názvu  

 (skomolené, nárečové tvary,  

 gramaticky chybné podoby názvov, 

  preklepy) 

 



Postup pri rozširovaní databázy:  
 
• ÚGKK SR zjednocuje databázy prostredníctvom sekretariátu 

názvoslovnej komisie 

• zapájajú sa aj príslušné OÚ KO, prípadne aj samotné obce,                      
v prípade rozporov lepšia znalosť terénu 

 

väčšina prác - sekretariát názvoslovnej komisie 

• posudzuje názvy z hľadiska ich tvaru a polohy na základe 
mapových podkladov 

• zostavuje zoznamy názvov podľa katastrálnych území v 
rámci jednotlivých okresov (3559 katastrálnych území, 72 
okresov)  

• vytvára mapové výrezy katastrálnych území, ktoré 
zobrazujú lokalizáciu a vzájomný vzťah názvov zo všetkých 
databáz 



3 etapy: podľa projektového zámeru  

 • 1. etapa: sekretariát porovnáva názvy z katastrálnych                  
a lesníckych máp s databázou geografických názvov, určuje 
ďalšiu manipuláciu s názvami 

 



2. etapa: sekretariát vytvára zoznamy názvov a mapové výrezy 
pre každé katastrálne územie 

• zasiela ich na posúdenie/overenie sporných názvov na OÚ KO, 
príp. do obcí 

• po overení - zoznamy názvov - členom názvoslovnej komisie 

 



3. etapa:  

• rokovanie názvoslovnej komisie, aj so zástupcami OÚ KO 

• schválenie názvov ministerstvom kultúry  

• ÚGKK SR vydá rozhodnutie o štandardizácii 

• sekretariát názvoslovnej komisie -  pre novoprijaté názvy – 
grafické umiestnenie a vyplnenie atribútov  

• názvy v katastrálnych a lesníckych mapách v inej ako 
štandardizovanej podobe (napr. preklepy, chyby) - variantné 
názvy 

• OÚ KO budú poskytnutá vrstva POPIS vo formáte *vgi (nahradí 
pôvodnú), NLC dostane databázy názvov 

 

 

 

postup - podľa harmonogramu  

• pilotný okres: Banská Štiavnica 

• 780 názvov z katastrálnych máp, 747 názvov z lesníckych máp, 
vytvorených 54 mapových výrezov 

• súčasnosť- LM, SA, HC, TR, KM, PB 

 



Záver 

• názov geografického objektu 
- orientácia a manipulácia s 
geografickými informáciami, 
potreba vzájomnej 
komunikácie  

• geografické názvy - rezortný 
geoportál - jednoduchý 
prístup k štandardizovaným 
názvom 

• historické a variantné názvy 
(nárečové, skomolené a 
gramaticky chybné podoby 
názvov) - osobitná časť 
ZBGIS - väčšia variabilita 
pri vyhľadávaní 
geografického názvu  

• vedecké účely, rôzne oblasti 
komunikácie, zachovanie 
kultúrneho dedičstva 

 



 

 



 

Zoznamy geografických názvov: 

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-
kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/ 

 

Geografické názvy umiestnené na mapovom podklade: 

http://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx 
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