P.č

Názov úlohy

Etapy prác v roku 2004

Termín

Rok
Počet
vydania hodín

D 26.21 BÁZA ÚDAJOV GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVIA
Báza údajov
geografických
názvov z územia
Slovenskej
republiky

kontrola a úprava údajov databázy po
transformácii do GIS (zemepisné súradnice,
31.12.2004
správnosť podoby geografických názvov podľa
výsledkov štandardizácie)

*

3 120

Báza údajov
geografických
vytvorenie formulára pre názvy geografických
2. názvov mimo
objektov ležiacich mimo územia Slovenskej
31.12.2004
územia Slovenskej republiky v programe Acces
republiky

*

1 170

1.

spolu
P.č

4 290

Názov úlohy

Etapy prác v roku 2004

Termín

Rok
Počet
vydania hodín

D 26.21 SPRÁVA ÚDAJOV ZB GIS
1.

Geografické názvy postupné napĺňanie údajov o názvosloví v ZB
v ZB GIS
GIS a ich aktualizácia

31.12.2004

*

spolu

P.č

780
780

Názov úlohy

Etapy prác v roku 2004

Termín

Rok
Počet
vydania hodín

F 19.94 OSTATNÉ ÚLOHY NÁZVOSLOVIA

I. KARTOGRAFICKÉ DIELA
dopĺňanie štandardizovaných názvov do ZM
Obnova Základnej SR 1:10 000, prerokovanie názvov v 1. sekcii priebežne
1.
mapy SR 1: 10 000 NK ÚGKK SR v prípade potreby a postúpenie počas roka
názvov ÚGKK SR na štandardizáciu

*

100

31.12.2004

*

150

posúdenie názvov chránených území,
Názvy chránených prerokovanie názvov v mimoriadnej pracovnej priebežne
3.
území
skupine 1. sekcie NK ÚGKK SR, predloženie počas roka
názvov ÚGKK SR na schválenie

*

30

Štandardizácia
2. názvov vodných
tokov

vypracovanie zásad na pomenovanie
bezmenných hraničných tokov, návrhy na
štandardizáciu, postúpenie návrhov na správy
katastra, prerokovanie návrhov v 1. sekcii NK
ÚGKK SR, postúpenie návrhov ÚGKK SR
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Názov úlohy

Etapy prác v roku 2004

Termín

Rok
Počet
vydania hodín
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II. NÁZVOSLOVNÉ PUBLIKÁCIE
1.
2.
3.
4.

5.

6.

zhromaždenie materiálov, zostavenie
príspevkov, redakčná úprava, príprava na
zadanie do tlače
zhromaždenie materiálov, zostavenie
Názvoslovné
príspevkov, redakčná úprava, príprava na
informácie č.35
zadanie do tlače
Názvy chránených doplnenie informácií, redakčná úprava, zadanie
území SR
do tlače
prerokovanie názvov a obsahu publikácie v 2.
Slovenské
sekcii NK ÚGKK SR , predloženie názvov a
historické
publikácie ÚGKK SR, redakčná úprava,
geografické názvy
zadanie do tlače
doplnenie 1. verzie pracovného zoznamu,
Názvy morí a
prerokovanie v 2. sekcii NK ÚGKK SR,
podmorských
postúpenie zoznamu ÚGKK SR, redakčná
útvarov
úprava, zadanie do tlače
Názvoslovné
informácie č.34

Názvy
mimozemských
objektov

aktualizácia zoznamu slovenských názvov
mimozemských objektov, prerokovanie v
2.sekcii NK ÚGKK SR, postúpenie zoznamu
ÚGKK SR, redakčná úprava, zadanie do tlače

31.5.2004

2004

115

30.11.2004

2004

115

30.6.2004

2004

150

30.11.2004

2004

500

30.11.2004

2004

50

30.9.2004

2004

120

III. ÚLOHY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Lingvistickogeografická
regionálna skupina
1.
OSN - Východná,
stredná a juhovýchodná Európa

a) príprava materiálov na 22. zasadanie
Skupiny expertov OSN pre geografické
názvoslovie konané v apríli 2004
priebežne
b) preklad a využívanie materiálov z
počas roka
konferencií a zasadaní UNGEGN a regionálnej
skupiny

*

200

2. Newsletter

zhromaždenie a výber materiálov na zostavenie
priebežne
príspevkov do bulletinu, preklad príspevkov a
počas roka
odoslanie na sekretariát UNGEGN

*

10

poskytovanie informácií žiadateľom počas
celého roka písomne, telefonicky a osobne

priebežne
počas roka

*

30

priebežne
počas roka

*

250

priebežne
počas roka

*

20

IV. OSTATNÉ ÚLOHY

1. Informačná činnosť

sledovanie vybraných titulov na internetepoužívanie štandardizovaných názvov,
upozornenie na nesprávne písanie názvov
a) zostavenie návrhu plánu činnosti NK
ÚGKK SR na rok 2004, kontrola plnenia
Vybavovanie
3. agendy sekretariátu plánu, správa o činnosti za rok 2003
b) organizovanie zasadaní pléna, odborných
NK ÚGKK SR
sekcií, účasť na zasadaniach, zápisnice

2. Monitoring tlače
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Rok
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IV. OSTATNÉ ÚLOHY

4. Publikačná činnosť zhromažďovanie príspevkov a ich publikácia

priebežne
počas roka

*

10

Iné práce pre
pripomienkovanie rozličných materiálov
ÚGKK SR a GKÚ

priebežne
počas roka

*

50

Metodické riadenie
usmerňovanie názvoslovných zborov správ
názvoslovných
priebežne
6.
katastra v oblasti štandardizácie geografického
zborov správ
počas roka
názvoslovia
katastra

*

20

Zásady na používanie slovenských
7. geografických
názvov v cudzojazyčných textoch

*

30

5.

vypracovanie zásad v mimoriadnej pracovnej
skupine, schválenie ÚGKK SR, publikovanie v 31.12.2004
médiách a na internete

spolu

1 950

SPOLU : 7 020 PH
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