Seminár o štandardizácii geografického názvoslovia

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“)
usporiadal 17. júna 2010 jednodňový Seminár o štandardizácii geografického názvoslovia
s cieľom informovať účastníkov o legislatívnom rámci štandardizácie geografického názvoslovia,
o kompetencii úradu štandardizovať názvy geografických objektov podľa zákona NR SR č.
215/1995

Z.
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o geodézii

a kartografii

v znení

neskorších

predpisov,

o záväznosti

štandardizovaných geografických názvov na používanie, o vykonávacej vyhláške k zákonu
o geodézii a kartografii, o materiáloch z rezolúcií konferencií OSN týkajúcich sa používania
geografických názvov vo väzbe na medzinárodné odporúčania z tejto oblasti, o skúsenostiach
a praktickom uplatňovaní názvov vydavateľskými subjektmi.

Seminár otvoril podpredseda úradu Ing. Patrik Hensel úvodným slovom v ktorom
vyslovil poďakovanie terajšiemu a aj predchádzajúcemu predsedovi Názvoslovnej komisie
úradu rovnako členom komisie za ich záslužnú činnosť v oblasti štandardizácie geografického
názvoslovia.

PROGR AM SEMINÁRA :
8.30-9.00- Registrácia
9.00-9.10- Úvodné slovo
9.10-9.30 – Ing. Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky, Legislatívny rámec štandardizácie geografického názvoslovia
9.30-9.50 – RNDr. Mária Kováčová, Geodetický a kartografický ústav Bratislava,
Uplatňovanie odporúčaní OSN
9.50- 10.10 – PaedDr. Matej Považaj, CSc., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej
akadémie vied Bratislava, Jazyková problematika štandardizovaných názvov
geografických objektov
10.10-10.30 – PaedDr. Elena Kačalová, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Používanie geografických názvov z pohľadu zákona o štátnom jazyku
10.30-10.50 – Ing. Dušan Fičor, Bratislava, Zásady používania slovenských endoným
a cudojazyčných exoným v cudzojazyčných textoch
10.50-11.00 - Diskusia
11.00-11.30 Prestávka

11.30-11.50 – PhDr. Milan Majtán, DrSc., Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Bratislava,
Interdisciplinárne aspekty štandardizácie geografického názvoslovia
11.50-12.10 -Doc. Ing. Imrich Horňanský, PhD., Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky, Úskalie štandardizácie geografických názvov
12.10-12.30 – PhDr. Michal Bada, PhD. Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava, Kontinuita niektorých názvov v Turci zo stredoveku
12.30-12.50 – Mgr. Tomáš Janura, Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava, Názvy obcí v urbárskych spisoch Liptovskej stolice v 18. storočí
12.50-13.30 - Diskusia

Z referátov poskytnutých autormi sme zostavili a vydali zborník, ktorý bol
poskytnutý každému účastníkovi.

