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Odbor katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR 
 
 

Dohľad nad požívaním štandardizovaného 
geografického názvoslovia 
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 mapy 
 

 geografické publikácie 
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 spravovanie katastra na katastrálnych odboroch okresných úradov  
      (katastrálny zákon) 
 
 vykonávanie geodetických činností a ich autorizačného overovania 
      (katastrálny zákon; zákon o geodézii a kartografii /zákon č. 215/1995 Z. z. /) 

 
 využívanie údajov z IS GKK 
      (zákon o geodézii a kartografii) 
 
 používanie štandardizovaného geografického názvoslovia 
      (zákon o geodézii a kartografii; § 4 ods. 2 písm. m) 

kompetencie katastrálnej inšpekcie 

o zriadená katastrálnym zákonom /zákon č. 162/1995 Z. z. / ako súčasť ÚGKK SR 
 
o v mene ÚGKK SR vykonáva štátny dozor v štvorici oblastí      
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 kartografické diela /od r. 1996/ 

  
 geografické publikácie /od r. 2007/ 

 
 masmédiá /od r. 1996/ 

 
 orgány verejnej správy /od r. 1996/  

legislatívny rámec používania ŠGN 

o zákon o geodézii a kartografii vymedzuje rozsah záväznosti ŠGN ako aj sankcie za 
jej nedodržanie 
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záväznosť     § 18 ods. 7 priestupok / delikt   § 23 písm. e) / § 25 písm. d)  

kartografické diela /od r. 1996/ 

 
 - 

 
masmédiá /od r. 2003/ 

 
 - 

aj cudzojazyčné /od r. 2007/  

aj cudzojazyčné /od r. 2007/  

aj cudzojazyčné /od r. 2007/  



oznámenie 

výber diela 
kontrola 

diela 
záznam o 
kontrole 

protokol o 
kontrole 

subjekt štátneho 
dozoru (vydavateľ) 

zápisnica o 
prerokovaní 
protokolu o 

kontrole 

nápravné 
opatrenia 

prerokovanie 
protokolu o kontrole 

dohľad nad používaním ŠGN 

o v zmysle zákona o kontrole v štátnej správe / zákon č. 10/1996 Z. z. / 

 nápravným opatrením je 
zvyčajne oprava v budúcom 
vydaní diela 
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 k riešeniu priestupkov/deliktov 
a následným sankciám sa 
doposiaľ nikdy nepristúpilo 



médiá a orgány verejnej správy 
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o jún 2016; informatívny list ÚGKK SR orgánom verejnej správy a tlačovým 
agentúram – v súvislosti s brexitom problematika GB vs. UK 

o marec 2017; informatívny list OKI ÚGKK SR médiám – v súvislosti s brexitom 
problematika ŠGN všeobecne 



mapy 
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o pri dohľade sa sleduje, či dielo reflektuje stav ŠGN v okamihu poskytnutia údajov 

o v súčasnosti sú údaje o ŠGN pre tvorcov máp prístupné verejne a 
bezodplatne v elektronickej forme 

o skúmané v zmysle usmernení nadväzujúcich na všeobecne záväzné predpisy, 
resp. agendu UNGEGN 

 Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel  



geografické publikácie 

o skúmané v zmysle usmernení nadväzujúcich na všeobecne záväzné predpisy, 
resp. agendu UNGEGN 
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 Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel  
 Zásady používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte  

 princípy: štandardizovaná forma; gramaticky správna, neskrátená  
                 (resp. skrátená podľa určitých pravidiel), nepreložená do cudzieho jazyka 

 neštandardizovaný názov          Kôprovská dolina                  Kôprová dolina  
  
 štandardizovaný názov              Malá a Veľká Fatra               Malá Fatra a Veľká Fatra  
 nekorektne krátený                                                                       / M. Fatra a V. Fatra / 
 
 prekladanie čiastočné               Demänovská Ice Cave         Demänovská ľadová jaskyňa cave 
 alebo úplné                                 Small Carpathinas               Malé Karpaty mountains/mts. 

nesprávne správne 



geografické publikácie 
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ďakujem za pozornosť 

 


