
P.č Názov úlohy Etapy prác v roku 2003 Termín
Rok 

vydania

Počet 

hodín

D 26.21   BÁZA  ÚDAJOV GEOGRAFICKÉHO  NÁZVOSLOVIA  

dopĺňanie chýbajúcich údajov, dopĺňanie 

súradníc, riešenie problematických názvov v 

súvislosti s ich nesprávnou kategorizáciou, 

prípadne rozporom s názvom na ZM 50 v 1. 

sekcii NK ÚGKK SR, ukladanie údajov do 

počítača, kontrola vloţených údajov

4.

Geografické názvy 

okresu            Nové 

Zámky

všetky vyššie uvedené práce 30.6.2003 * 100

5.
Geografické názvy 

okresu    Snina
všetky vyššie uvedené práce 30.6.2003 * 100

8.

Geografické názvy 

okresu   Vranov 

nad Topľou

všetky vyššie uvedené práce 30.6.2003 * 300

9.
Geografické názvy 

okresu     Zvolen
všetky vyššie uvedené práce 31.3.2003 * 380

10.

Geografické názvy 

okresu                    

Ţiar nad Hronom

všetky vyššie uvedené práce 30.6.2003 * 300

11.

Geografické názvy 

okresu   Košice I, 

II, III a IV

všetky vyššie uvedené práce 30.6.2003 * 100

s p o l u 1 280
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F 19.94  OSTATNÉ ÚLOHY NÁZVOSLOVIA

I. KARTOGRAFICKÉ DIELA

1.
Obnova Základnej 

mapy SR 1: 10 000  

dopĺňanie štandardizovaných názvov do ZM 

SR 1:10 000, prerokovanie názvov v 1. sekcii 

NK ÚGKK SR a postúpenie názvov ÚGKK 

SR na štandardizáciu

priebežne 

počas roka
* 50

2.

Štandardizácia 

názvov vodných 

tokov

porovnanie vodohospodársky významných 

tokov a hraničných tokov s databázou 

štandardizovaných názvov, analýza rozdielov, 

vypracovanie zásad na pomenovanie 

bezmenných hraničných tokov, návrhy na 

štandardizáciu, postúpenie návrhov na správy 

katastra, prerokovanie v 1. sekcii NK ÚGKK 

SR, postúpenie návrhov ÚGKK SR

31.10.2003 * 400

s p o l u 450
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II. NÁZVOSLOVNÉ PUBLIKÁCIE

1.
Názvoslovné 

informácie č.32

zhromaždenie materiálov, zostavenie 

príspevkov, redakčná úprava, príprava na 

zadanie do tlače

31.5.2003 2003 250

2.
Názvoslovné 

informácie č.33

zhromaždenie materiálov, zostavenie 

príspevkov, redakčná úprava, príprava na 

zadanie do tlače

30.11.2003

3.
Názvy chránených 

území SR
redakčná úprava, zadanie do tlače 30.6.2003 2003 50

4.

Slovenské vžité 

historické 

geografické názvy

prerokovanie názvov a publikácie v 2. sekcii NK 

ÚGKK SR , predloženie názvov a publikácie 

ÚGKK SR, redakčná úprava, zadanie do tlače

30.11.2003 2003 100

5.
Staršie slovenské 

názvy obcí SR

postúpenie zoznamu ÚGKK SR, redakčná 

úprava, zadanie do tlače
30.6.2003 2003 50

6.

Názvy morí a 

podmorských 

útvarov

doplnenie 1. verzie pracovného zoznamu, 

prerokovanie v 2. sekcii NK ÚGKK SR, 

postúpenie zoznamu ÚGKK SR, redakčná 

úprava, zadanie do tlače

30.11.2003 2003 150

7.
Názvy katastrálnych 

území SR

prerokovanie zoznamuv pléne NK ÚGKK SR, 

postúpenie ÚGKK SR, redakčná úprava, 

zadanie do tlače

30.6.2003 2003 55

8.
Geografické názvy 

z územia SR
projekt publikácie 2003 15

9.

Názvy vodných 

tokov a vodných 

plôch SR

projekt publikácie 2003 15

10.

Názvy 

mimozemských 

objektov

projekt publikácie 2003 15

s p o l u 700
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III. ÚLOHY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

1.

Lingvisticko-

geografická 

regionálna skupina 

OSN - Východná, 

Stredná a Juhový- 

chodná Európa

a)  príprava materiálov na 17. zasadanie            

regionálnej skupiny

b)  preklad a vyuţívanie materiálov z 

konferencií a zasadaní UNGEGN a regionálnej 

skupiny

priebeţne 

počas roka
* 150

2. Newsletter

zhromaţdenie a výber materiálov na zostavenie 

príspevkov do bulletinu, preklad príspevkov a 

odoslanie na sekretariát UNGEGN

priebeţne 

počas roka
* 10

s p o l u 160
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IV. OSTATNÉ ÚLOHY

1. Informačná činnosť
poskytovanie informácií ţiadateľom písomne, 

telefonicky a osobne

priebeţne 

počas roku
* 50

2.

Vybavovanie 

agendy sekretariátu 

NK ÚGKK SR

3.

Publikačná činnosť 

v rezortných a 

mimorezortných 

časopisoch

zhromaţďovanie príspevkov a ich publikácia
priebeţne 

počas roku
* 20

4. Iné práce pre ÚGKK SR a GKÚ
aktualizácia geografických názvov

pre GIS 50 a GIS 10

priebeţne 

počas roku
* 350

s p o l u 490

SPOLU : 3 080  PH

a)  zostavenie návrhu plánu činnosti NK 

ÚGKK SR na rok 2002, kontrola plnenia 

plánu, správa o činnosti za rok 2001

b)  organizovanie zasadaní pléna, odborných 

sekcií, účasť na zasadaniach, zápisnice

priebeţne 

počas roku
* 70
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