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NORMATÍVNA ČASŤ 
 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P-5710/ 2017 zo dňa 9. 6. 2017 

podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
SUŠJ 8393/2017 z 18. mája 2017, so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 2774/2017-2.1, 25686/17 zo 7 . júna 2017 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

3 názvy jaskýň z územia Slovenskej republiky, ktoré sú podľa § 24 ods. 3 zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zároveň aj 
prírodnými pamiatkami a to: 

 

Štandardizovaný názov Okres Obec 

Malá pivnica Rožňava Krásnohorské Podhradie 

Oltár Rožňava Hrhov 

Veľká pivnica Rožňava Krásnohorské Podhradie 

 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 
odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 

Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 
 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu podľa § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla  2017. 

 
Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 
2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P-12321/ 2017 zo dňa 12. 12. 2017 

podľa § 18 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
MK 3265/2017-242/12188 z 24. júla 2017, so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 6960/2017-6.1 z 1 . augusta 2017  
a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej republiky  

štandardizuje 

2 názvy území európskeho významu (SKÚEV) z územia Slovenskej republiky a to: 

názov SKÚEV0969 Hradné lúky, Banskobystrický kraj, okres Detva, katastrálne územie Dúbravy; 
ktorý nebol doteraz štandardizovaný a názov SKÚEV0937 Becherovská tisina, Prešovský kraj, okres 
Bardejov, katastrálne územie Becherov; ktorého predchádzajúca podoba bola Kustrica. 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 
odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 

Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 
 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu podľa § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. januára 2018. 

 
 

Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 

2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P-12322/ 2017 zo dňa 12. 12. 2017 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 
3265/2017-242/12190 z 25. 7. 2017, so súhlasom Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky 32087/2017 zo  31. 8. 2017 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

10 názvov vodných tokov z  okresu Kysucké Nové Mesto, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 
údajov pre geografický informačný systém, a to: 
 

1.  Bernátov potok, katastrálne územie Povina. 

2.  Besný potok, katastrálne územie Povina. 

3.  Gašperský potok, katastrálne územie Horný Vadičov. 

4.  Lačišovský potok, katastrálne územia Budatínska Lehota a Radoľa. 

5.  Mazákov potok, katastrálne územie Povina. 

6.  Mlynský náhon, katastrálne územie Kysucké Nové Mesto. 

7.  Ráztoka, katastrálne územie Povina. 

8.  Skaličný potok, katastrálne územia Budatínska Lehota a Povina. 

9.  Stankov potok, katastrálne územie Povina. 

10.  Uhliskový potok, katastrálne územie Povina. 

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 

odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 

Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 
 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2018. 

 

Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P-1600/ 2019 zo dňa 5. 03. 2019 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 2276/2019-
212/2980 z 25. februára 2019 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

skrátenú podobu názvu štátu Severné Macedónsko a úplnú podobu názvu štátu 
Severomacedónska republika, ktorého predchádzajúca skrátená podoba bola „Macedónsko“ 
a predchádzajúca úplná podoba bola „Macedónska republika“. 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 
odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 

Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 
 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. marca  2019. 

 

Ing. Mária Frindrichová 

 Predsedníčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 2 
písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P-3006/ 2019 zo dňa 29. 04. 2019 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 

v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 2732/2019-
212/5010 zo 4. apríla 2019 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

skrátenú podobu názvu štátu Eswatini a úplnú podobu názvu štátu Eswatinské kráľovstvo, 
ktorého predchádzajúca skrátená podoba bola „Svazijsko“ a predchádzajúca úplná podoba bola 
„Svazijské kráľovstvo“. 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 
odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 
Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 

Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

 
Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 
 
Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. mája  2019. 
 

Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 

2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P-5120/ 2019 zo dňa 24. 07. 2019 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-
2732/2019-212/7576 z 30. 05. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

808 názvov geografických objektov z  okresu Detva, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 
údajov pre geografický informačný systém: 

1.  z katastrálneho územia Detva štandardizuje 111 názvov:  
Do Dúbravy (lúka, pasienok), Červencová (les), Do Chvostiny (pole), Do Ježovej (pole), Do Klinov 
(pole), Do Lažteka (pole), Do Prieseku (lúka, pasienok), Do Skalky (pole), Do Studienca (lúka, 
pasienok), Do Zlatného (pole), Dolina k Stavanisku (dolina), Dolinky (lúka, pasienok),  
Dolinky v lúkach (pole; lúka, pasienok), Dolné Zúbratiny (pole), Gúrovka (les), Hliniská (pole),  
Hore pod vrchom (pole), Horná Liešna (lúka, pasienok; pole), Horné lazy (lúka, pasienok),  
Horné Majerovo (pole), Horné Stavanisko (majer, miestna časť, osada, samota), Horný Pereš (lúka, 
pasienok), Hroncová (lúka, pasienok), Hulinov vrch (lúka, pasienok), Javorisko (les; lúka, pasienok), 
Jazvečia (les), Kajlov vrch (vrch), Kamenná (pole), Kapustnice (pole), Kocka (les), Konopiská (sad, 
záhrada), Kostolná (majer, miestna časť, osada, samota), Košarisko (les), Krnô (majer, miestna časť, 
osada, samota), Krpele (pole), Krpeľný vŕšok (vrch), Krvavý vŕšok (les), Kucejova dolina (dolina), 
Kupcová (pole), Lipiny (lúka, pasienok), Majerová (lúka, pasienok; pole), Medzi Skalencom (lúka, 
pasienok), Melichova skala (vrch), Mlynárov chvost (lúka, pasienok), Na árende (lúka, pasienok), 
Nad Bariačkou (lúka, pasienok), Nad medokýšom (pole), Nad Michňovým (vrch), Nad mlynom 
(lúka, pasienok), Nad Plenovom (les), Nemecká (pole; les), Nová Ves (sad, záhrada), Obrat (lúka, 
pasienok), Ostrôžky (lúka, pasienok; les), Paseky (lúka, pasienok), Perina (les), Petrová (les), Piešť 
(majer, miestna časť, osada, samota), Pľutov vrch (lúka, pasienok), Pod Bariačkou (lúka, pasienok), 
Pod Čiernym vrchom (lúka, pasienok), Pod Jazvecovou skalou (les), Pod kladou (lúka, pasienok), 
Pod Kopou (lúka, pasienok), Pod lipou (pole), Pod Pálenicou (pole), Pod Perinou (lúka, pasienok), 
Pod Petrovou (les; lúka, pasienok), Pod Polianku (lúka, pasienok), Pod Pôjdikovou skalou (les), 
Pod Priesekom (pole), Pod Richtárskou (lúka, pasienok; pole), Pod Siroňom (pole; lúka, pasienok), 
Pod Skalencom (lúka, pasienok), Pod Stavaniskom (pole; sad, záhrada), Pôjdik (pole; lúka, 
pasienok), Pred Kochlačkou (lúka, pasienok), Pri slatinskom chotári (lúka, pasienok), Priechody 
(lúka, pasienok), Priekopa (svah), Rakytné (lúka, pasienok), Roveň niže Skalenca (lúka, pasienok), 
Roveň vyše Skalenca (lúka, pasienok), Rúbaň (lúka, pasienok), Rúčkovo (les),  
Sedembolestnej Panny Márie (kaplnka), Siroň (les), Strelcova jama (lúka, pasienok), Šibenice (les), 
Škulová (les), Trstený vŕšok (pole; sad, záhrada), Turecký vŕšok (lúka, pasienok), Úbočka (les; lúka, 
pasienok), Úzke tále (lúka, pasienok), Veľké (pole), Voliarky (pole), Vrchdetva (les; lúka, pasienok), 
Vyhorenisko (lúka, pasienok), Vyše hrobov (pole; lúka, pasienok; les), Vyše Kostolnej (sad, 
záhrada), Z konca záhumnia (lúka, pasienok), Za Kalamárkou (les), Za Močilnou skalou (lúka, 
pasienok), Za Priechodmi (les; lúka, pasienok), Za Priechody (les), Za Skalencom (lúka, pasienok), 
Za Stožkom (pole), Zadná Kochlačka (les), Záhumnie do Hliniska (pole), Zákalovo (les),  
Zeme na Skalenci (lúka, pasienok),  

 
1.1. z katastrálneho územia Detva upravuje 4 názvy: 
Bariačka (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca podoba bola Bariacka;  
Stavanisko (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca podoba bola Kostolná; 
Záhumnie do Priechodov (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Do Priechodov; Za Pôjdy (les), 
ktorého predchádzajúca podoba bola Za Pôjdami,  
 

2.  z katastrálneho územia Detvianska Huta štandardizuje 30 názvov: 
Banisko (pole), Belkova polianka (lúka, pasienok), Blaškova jama (pole), Bratkovica (majer, miestna 
časť, osada, samota), Bulička (lúka, pasienok), Dolná Žabica (lúka, pasienok), Feštrova lúka (lúka, 
pasienok), Ježovka (les), Kamenný kopec (lúka, pasienok), Komárno (pole; majer, miestna časť, 
osada, samota), Lipovo (lúka, pasienok), Lipový vŕšok (vrch), Morava (lúka, pasienok), Na skalke 
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(lúka, pasienok), Nižná Bratkovica (pole), Olšiakov vrch (lúka, pasienok), Pálenica (lúka, pasienok), 
Pasienok (pole), Pod Bratkovicou (les; lúka, pasienok), Pod Pasienkom (les), Pod Rubiskami (pole), 
Polianka (lúka, pasienok), Pri obrázku (les), Sučí mlyn (les), Tuhárka (les), Vrchdobroč (majer, 
miestna časť, osada, samota), Vyšná Bratkovica (pole), Zadné jamky (pole), Žabica (pole),  
Žiare (pole), 
 

3.  z katastrálneho územia Dolný Tisovník štandardizuje 29 názvov: 
Dielec (lúka, pasienok), Dlhé diely (pole), Drahy (lúka, pasienok), Hrabia (lúka, pasienok),  
Hrádok (les), Hrb (lúka, pasienok), Kratiny (pole), Ladikovo (les), Lazce (lúka, pasienok), Lažtek 
(lúka, pasienok), Lopaty (lúka, pasienok), Lukačíkovo (les), Michalka (lúka, pasienok), Nad dolinkami 
(lúka, pasienok), Nivy (lúka, pasienok), Ohrad (lúka, pasienok), Osičie (les), Pod Dielcom (lúka, 
pasienok), Pod Hrbom (lúka, pasienok), Pod Vlčiu (lúka, pasienok), Rúbanka (les), Šariny (lúka, 
pasienok), Verešová (lúka, pasienok), Vlčia (les), Vrchné záhumnie (lúka, pasienok), Zákľuky (les), 
Zákrovie (lúka, pasienok), Záložnice (lúka, pasienok), Záskalie (les), 
 
3.1. z katastrálneho územia Dolný Tisovník upravuje 1 názov: 
Záhumnie (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Nad potokom, 
 

4.  z katastrálneho územia Dúbravy štandardizuje 18 názvov:  
Bujačie (pole), Dolné Bujačie (pole), Grajciarovo (majer, miestna časť, osada, samota), Horné Iviny 
(pole), Iviny (majer, miestna časť, osada, samota), Kamenné (pole), Kapcov vrch (les),  
Nad Želobudzou (pole), Pod Skalkou (lúka, pasienok), Pochabý laz (les), Stožok (les), Suché Iviny 
(pole), Suchohradná (dolina), Trhovisko (pole), Valockove dvory (pole), Za Stožkom (lúka, 
pasienok), Zlatý vŕšok (vrch), Želobudza (majer, miestna časť, osada, samota), 
 

5.  z katastrálneho územia Horný Tisovník štandardizuje 54 názvov: 
Brezia (lúka, pasienok), Brvničné (lúka, pasienok), Buchanov kút (les; lúka, pasienok), Buk (les; lúka, 
pasienok), Čriepkov laz (lúka, pasienok), Dedinský vrch (les; vrch), Dolina (dolina) Dolné lúky (lúka, 
pasienok), Erdegov laz (les), Farské (lúka, pasienok), Frankov laz (lúka, pasienok), Háj (les), 
Havranie (les; lúka, pasienok), Hlavina (lúka, pasienok), Holý vŕšok (les; lúka, pasienok), Hrebenec 
(les), Hustá jedlina (lúka, pasienok), Jama (les), Jasenie (lúka, pasienok), Javor (majer, miestna časť, 
osada, samota), Javorie (les), Kabinov laz (lúka, pasienok), Kobylí vŕšok (lúka, pasienok), Kopec 
(les), Králikov laz (les; majer, miestna časť, osada, samota), Kuchárovo (les), Kúty (les), Kyslé lazce 
(les), Maleništia (lúka, pasienok), Medokýšne (les), Medzi vŕškami (les), Meravec (les; lúka, 
pasienok), Mrázov vŕšok (les), Na Brezie (les), Ožvaldov diel (lúka, pasienok), Pipťa (lúka, pasienok), 
Pod Hnusným (les; lúka, pasienok), Pod Hrebencom (lúka, pasienok), Pod Jamou (lúka, pasienok), 
Pod Slovákovým lazom (pole), Podčeledrieň (les), Podjavor (les; lúka, pasienok), Polom (les; lúka, 
pasienok), Povojné (lúka, pasienok), Ragačov laz (lúka, pasienok), Rovienec (lúka, pasienok), 
Rúbanka (lúka, pasienok), Skladovie (lúka, pasienok), Slovákov laz (lúka, pasienok), Šimkov laz 
(lúka, pasienok), Ulipka (lúka, pasienok), Vinička (lúka, pasienok), Za bralcom (les; lúka, pasienok), 
Záhumnia (lúka, pasienok), 
 
5.1. z katastrálneho územia Horný Tisovník upravuje 1 názov: 
Do rúbaň (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba bola Do rúbane, 
 

6.  z katastrálneho územia Hriňová štandardizuje 232 názvov: 
Adamov laz (pole), Andalovský vrch (les), Árenda (les), Árenda Zaklopotovo (lúka, pasienok; pole), 
Bahno (lúka, pasienok), Bane (les), Baťkovské (les), Baťkovský vrch (les), Bazinská linaj (les), 
Bazový jarok (dolina), Biele vody (majer, miestna časť, osada, samota), Bielovodská dolina (dolina), 
Bielovodský most (lúka, pasienok), Blchova cesta (les), Budáčovo (les), Bystré (majer, miestna 
časť, osada, samota), Bystrianska Žabica (pole), Bystrík (les), Capiarky (les), Čierne mláky (les), 
Črchľa (lúka, pasienok), Dachová lavička (les), Dežmovo (les), Do baniska (lúka, pasienok),  
Do Blata (les; lúka, pasienok; majer, miestna časť, osada, samota), Do Čvikotky (lúka, pasienok; 
pole), Do rybníka (les), Do zrázu (lúka, pasienok), Dolná Kršľa (lúka, pasienok), Dolná Riečka (lúka, 
pasienok), Dolné Bystré (lúka, pasienok), Dolný Krivec (pole), Dudúska (les), Duhárska prť (les), 
Duhársky jarok (dolina), Dva mostíky (les), Fajčíkov laz (pole), Fangová (les), Firovcov laz (pole), 
Fungáčka (les), Grapa (pole), Handlány (les), Herikovci (les), Hlboký jarok (dolina), Horárka (les), 
Horná (lúka, pasienok), Horná Jasienka (vrch), Horná Riečka (lúka, pasienok; pole), Horná Žabica 
(pole), Horné Bystré (pole), Horný Krivec (lúka, pasienok; pole), Hrbáč (les), Hríbový pás (les), 
Hrončekova lúka (lúka, pasienok), Hrubá jedľa (les), Hukľov vrch (vrch), Hviezda (les), Chabadová 
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(lúka, pasienok; les), Chocholná (les), Ilčíkove mláky (les), Jagodovci (les), Jama (les),  
Jankova lúčka (les), Jarabová (lúka, pasienok; pole), Jasence (les), Jaseňovo (lúka, pasienok; majer, 
miestna časť, osada, samota), Javorinka (vrch), Jekliho košarisko (lúka, pasienok), K obrázku (les), 
K tabuliam (les), Kaľamárov laz (pole), Kešovka (lúka, pasienok), Kissov chodník (les), Klobáska 
(les), Kochol (lúka, pasienok), Kochuľka (vrch), Kolibiská (lúka, pasienok), Koliesko (les), Kortiška 
(lúka, pasienok), Koryto (les), Košariská (les), Kozí chrbát (les), Kraje (pole), Kramáriková (lúka, 
pasienok), Krivánska lúka (lúka, pasienok), Krivec (majer, miestna časť, osada, samota; pole), Krivec 
nad Dolnou pílou (lúka, pasienok), Krivý most (les), Krížne cesty (les), Kršiakov kút (lúka, 
pasienok), Kučerkovo (les), Kútik (lúka, pasienok), Laurov jarok (dolina), Laurová (les), Leštiny 
(les), Letisko (lúka, pasienok), Libiacka (les), Lomnisko (les; lúka, pasienok), Lopata (pole), Ľubisko 
(lúka, pasienok), Lukáčov laz (pole), Lukášov jarok (dolina), Ľuľovka (les; lúka, pasienok), Mačací 
zámok (lúka, pasienok), Malá Nemcovka (les), Malá Snoha (les), Malé Lomnisko (les), Málinské 
uhlisko (les), Mangútovo (les; pole), Medze (les), Medzikopec (lúka, pasienok), Michalíkovo (pole), 
Mikuláška (lúka, pasienok), Mikulášska (les), Mikulášsky vrch (les), Mišova hora (les), Mlynské 
jarky (les), Motyčky (les), Murínsky grúň (lúka, pasienok), Murovanec (les), Na Grape (pole),  
Na kopci (lúka, pasienok), Na mesiac (les), Na pajte (lúka, pasienok), Na Pepkovo (pole),  
Na Priehalinu (pole), Na Skalku (sad, záhrada; pole), Na svahu (les), Nad Bratkovským mostom 
(les), Nad Komárnom (les), Nad Mangútovom (lúka, pasienok), Nad mlynom (lúka, pasienok),  
Nad Rakovcami (lúka, pasienok), Nosáľov vrch (pole), Nová otočka (les), Očovanov laz (pole), 
Pálenica (les; lúka, pasienok), Palisko (les), Peklo (les), Pieskový jarok (dolina), Pod Črchľou (pole), 
Pod Nemcovkou (pole), Pod prednou poľanou (les), Pod spádmi (les), Pod Trkotovcami (pole), 
Podjaseňovo (pole), Poduškova hôrka (les), Poklopotovo (lúka, pasienok), Políčko (lúka, pasienok), 
Poľný jarok (dolina), Popoliareň (les), Popoliarky (les), Práčka (les), Predná jama (lúka, pasienok), 
Predná lúka (lúka, pasienok), Pri deviatom (les), Pri kaplnke (pole), Pri Slanci (lúka, pasienok; pole), 
Priehybina (priesmyk, sedlo), Prostredná Riečka (majer, miestna časť, osada, samota), Prostredný 
Krivec (pole; lúka, pasienok), Raticov vrch (sad, záhrada), Riečkovo (les), Ronkalyho plecha (les), 
Roveň (les; lúka, pasienok), Rovienka (les), Salašiská (les), Sedlo (les; lúka, pasienok), Sihla (les), 
Skalisko (lúka, pasienok), Skalka na Jaseňovom (lúka, pasienok), Skalka u Trubačov (pole), Skalný 
jarok (dolina), Sklepec (les), Skok (les), Slanec (majer, miestna časť, osada, samota), Snoha (les), 
Snohy (majer, miestna časť, osada, samota; vrch), Soliská (les), Solisko (les), Somárov chrbát (les), 
Spálená linaj (les), Stará otočka (lúka, pasienok), Staré pole (lúka, pasienok), Starý háj (les), Stračí 
vrch (les), Stratený (les), Strunga (les), Stržeň (les), Stržník (lúka, pasienok), Studená jama (les), 
Suchá jamka (les), Sviniarky (les), Šimov háj (les), Široká mláka (les), Široké (les), Škuľavská prť 
(les), Šrôbka (lúka, pasienok), Šrôbský grúň (les), Štoliansko (majer, miestna časť, osada, samota; 
vrch), Štoliansky vrch (les), Tabuľky (lúka, pasienok), Tatry (les), Trebuľov jarok (dolina), Tri kopce 
(les), Triesky (les), Trkotovci (majer, miestna časť, osada, samota), Trojuholník (lúka, pasienok), 
Tušimka (lúka, pasienok), Uhlisko (lúka, pasienok; pole), Úplaz (lúka, pasienok), Úslne (les),  
V Klopotove (pole), V lieviku (lúka, pasienok), V Štoliansku (pole), Veľká Snoha (les), Veľké pole 
(lúka, pasienok), Veľký Slanec (lúka, pasienok), Vlčí vrch (les), Vlčie (les), Voliarska úboč (les), 
Vrchslatina (majer, miestna časť, osada, samota), Vrťovka (pole), Vyhoreniská (les), Vyhorenisko 
(lúka, pasienok), Z Úslní (dolina), Za Nemeckou (les), Za Poľanou (les), Za Slatinou (vrch), 
Zaklopotovo (les; lúka, pasienok), Zbojnícke tance (lúka, pasienok), Zepčov (lúka, pasienok),  
 
6.1. z katastrálneho územia Hriňová upravuje 1 názov: 
Krivec (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého predchádzajúca podoba bola Krivec I,  
 

7.  z katastrálneho územia Klokoč štandardizuje 18 názvov: 
Banisko (pole), Čertov vŕšok (les), Do Paseky (lúka, pasienok), Grúň (les), Lapiňovský polom 
(pole), Malé Slatinské (lúka, pasienok), Na Šiancoch (pole), Nad medokýšom (lúka, pasienok), 
Pálenica (lúka, pasienok), Pod Polomom (lúka, pasienok), Polom (les), Psice (pole), Stará rúbaň 
(lúka, pasienok), Tereňová (lúka, pasienok), Trckovská (lúka, pasienok), Ušiačka (majer, miestna 
časť, osada, samota), Vlčie jamy (svah), Zadok (pole), 
 

8.  z katastrálneho územia Korytárky štandardizuje 15 názvov: 
Do Kurienca (les; pole), Horné tále (pole), Jagodovci (les), K Očovanovi (les), Kopec (les), 
Korytársky vrch (pole), Mláky (lúka, pasienok; pole), Mních (pole), Nad Horným mlynom (les),  
Nad Mitterovcami (lúka, pasienok; pole), Pod Kopcom (pole), Pod Mníchom (pole),  
Podjaseňovo pri Paučovi (pole), Pohorelcov laz (lúka, pasienok), Zlatno (lúka, pasienok), 
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9.  z katastrálneho územia Kriváň štandardizuje 2 názvy: 
Kaplnka Voliarky (kaplnka), Pri prejazde (lúka, pasienok),  
 

10.  z katastrálneho územia Látky štandardizuje 91 názvov: 
Bány (les; lúka, pasienok), Belkove spariny (lúka, pasienok), Biele potôčky (lúka, pasienok), 
Čechánky (pole; lúka, pasienok ; majer, miestna časť, osada, samota), Čierťaž (les), Črchľa (les),  
Do Bánov (lúka, pasienok), Dolné tále (pole), Dolné Táňovo (les; lúka, pasienok), Fukovo (les), 
Habáňovo (lúka, pasienok), Hajdukovo (vrch), Havranka (les), Herikovci (majer, miestna časť, osada, 
samota), Holanka (pole), Holansko (les), Holkovo (lúka, pasienok), Horné Tále (lúka, pasienok), Hrot 
(les), Chocholná (les), K Čavojovi (lúka, pasienok), Kalamitisko (les), Kopanica (lúka, pasienok), 
Kopaniská (pole; lúka, pasienok), Kozí chrbát (les), Krajhora (les; lúka, pasienok), Kút (pole; lúka, 
pasienok), Kúty (les), Kyčková (lúka, pasienok), Majková (les; lúka, pasienok), Malá Chocholná (les), 
Malá Látka (lúka, pasienok), Malé Smolno (lúka, pasienok), Málikovo (les), Mikulášsky vŕšok (vrch), 
Mlakárske (les), Mláky (pole; lúka, pasienok), Mostík (majer, miestna časť, osada, samota), Na Píle 
(lúka, pasienok), Novodomský vrch (pole), Nový svet (pole; lúka, pasienok), Pálenica (les; pole; lúka, 
pasienok), Palestína (les), Paseky (lúka, pasienok), Pátrik (les), Petrov vrch (vrch), Petrová (les; 
lúka, pasienok), Pod Rovinkou (lúka, pasienok), Podbykovo (pole), Pole (les), Polianky (pole), 
Polianska hora (les), Prašivá (les), Pri mlyne (les; lúka, pasienok), Prieslop (les), Prte (les), 
Pstružno (lúka, pasienok), Repisko (les), Rovinka (pole), Sekcia (pole; lúka, pasienok), Semnihár 
(les), Sihla (pole; lúka, pasienok), Skalina (lúka, pasienok), Skalka (vrch), Skalka na Mikovom vrchu 
(vrch), Smolno (les; lúka, pasienok), Sokolovo (les), Surovina (les), Svinská paša (les), Šestáčka 
(les), Šondorov jarok (dolina), Tále (les), Tvŕdza (les), Uhliarka (les), Uhrínka (les), Újať (les), 
Urbárska hora (les), Úslň (les), Veľká Chocholná (les), Vrch Ipľa (lúka, pasienok; pole), Vrchjazero 
(les), Vrchpole (les), Vrchy (lúka, pasienok; pole), Vyhnanec (lúka, pasienok), Vysoký vŕšok (vrch), 
Vyšné Polianky (majer, miestna časť, osada, samota; pole), Za Bykovom (les), Zadné pole (les), 
Zálomec (les), Zelené (les; pole; lúka, pasienok), Žabica (les; pole),  
 

11.  z katastrálneho územia Podkriváň štandardizuje 26 názvov: 
Balážka (les), Brezovo (lúka, pasienok), Bukovinka (lúka, pasienok), Čierťaž (pole), Človečia hlava 
(les), Dlhá úboč (les), Dolné Paučíkovo (lúka, pasienok), Fundamenty (lúka, pasienok), Horná 
Brestina (les), Horné Paučíkovo (lúka, pasienok), Kalište (pole), Kopanice (pole), Košútka (vrch), 
Kotlík (lúka, pasienok), Malý Lučenčík (pole), Mláky (lúka, pasienok), Mních (vrch), Pod Brezovo 
(lúka, pasienok), Polianka (pole), Rusnáky (lúka, pasienok), Skalka (les), Tri jarky (les), U Meňúšov 
(pole), Vedúceho lúka (lúka, pasienok), Zubra (les), Žliabky (les),  
 
11.1 z katastrálneho územia Podkriváň upravuje 1 názov: 
Žarina (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Žiarina,  
 

12.  z katastrálneho územia Slatinské Lazy štandardizuje 33 názvov: 
Bahýľove jamy (lúka, pasienok), Boky (les), Brezinka (les), Bučina (les), Dlhá (pole),  
Dolní Chovancovci (majer, miestna časť, osada, samota), Filipky (lúka, pasienok), Hanusová (pole), 
Horní Chovancovci (majer, miestna časť, osada, samota), Jašov vrch (les), Jombíkov bok (pole), 
Jombíkov laz (pole), Krokošovo (pole), Kutále (pole), Lievajovo (lúka, pasienok), Lohyňa (pole; lúka, 
pasienok), Lúčky (les), Martinková (lúka, pasienok), Matejov bok (pole), Michalová (pole),  
Nad mlynom (sad, záhrada), Paľovo (lúka, pasienok), Pavlendov laz (lúka, pasienok), Pod Bokmi 
(pole; lúka, pasienok), Pod poľom (pole), Pri cintoríne (pole), Šutňová (pole), Tarova dolina (dolina), 
Tereňova dolina (dolina), Uhliská (lúka, pasienok), V Bôčku (lúka, pasienok), Výbochov laz (lúka, 
pasienok), Výboškovo (pole),  
 

13.  z katastrálneho územia Stará Huta štandardizuje 46 názvov: 
Bahliedka (les), Balážová Huta (majer, miestna časť, osada, samota), Čepčečky (pole), Črchľa (lúka, 
pasienok), Dolinky (lúka, pasienok; les), Dolné Piesky (les), Fickov kút (les), Hlininy (lúka, pasienok), 
Hnusné (les), Hrabľovka (les; pole), Humenice (majer, miestna časť, osada, samota; lúka, pasienok), 
Javor (lúka, pasienok), Javorie (les), K obrázku (lúka, pasienok), Kľukovka (lúka, pasienok), 
Kopanice (lúka, pasienok), Kristiánove lúky (lúka, pasienok), Kružina (les), Kubovka (lúka, 
pasienok), Kuchárovo (majer, miestna časť, osada, samota), Martinkovce (majer, miestna časť, 
osada, samota), Mláka (lúka, pasienok), Mojžišov les (les), Mojžišov vrch (vrch), Na Sviniarkach 
(les), Ostrôžka (lúka, pasienok), Ostrôžky (les), Páleniská (les), Pereš (les), Pod Javorom (lúka, 
pasienok), Pod Perešom (lúka, pasienok), Popelkove lúky (lúka, pasienok), Požiare (lúka, pasienok), 
Secia (les), Sihla (lúka, pasienok), Sliacka poľana (lúka, pasienok), Staré hroby (les), Šiance (lúka, 
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pasienok), Štefanovky (lúka, pasienok; pole), Šuľková (lúka, pasienok), Tabakovka (lúka, pasienok), 
Vajanka (les; lúka, pasienok), Verešov hrb (pole; les), Vlčia jama (lúka, pasienok), Výbohova poľana 
(les), Za Vysokým (lúka, pasienok), 
 
13.1. z katastrálneho územia Stožok upravuje 3 názvy: 
Brest (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Na Breste, Ihračková (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Ihráčková, Skalné (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Javor, 
 

14.  z katastrálneho územia Stožok štandardizuje 5 názvov: 
Čierny vrch (lúka, pasienok), Na Krné (pole), Pod priekopou (lúka, pasienok), Suché hore vodou 
(pole), Veľké hore vodou (pole),  
 

15.  z katastrálneho územia Vígľaš štandardizuje 35 názvov: 
Bašta (les), Blatá (pole), Bryndzova jama (lúka, pasienok), Cvengálka (les), Dolinky (majer, miestna 
časť, osada, samota), Dolné Okrúhlice (pole), Holcov majer (majer, miestna časť, osada, samota), 
Horné Okrúhlice (pole), Hrašov (svah), Hroncová (lúka, pasienok), Hrončiačka (pole), Chodníky 
(les), Kliešňová (priesmyk, sedlo), Korčín (lúka, pasienok), Malé Chvojno (lúka, pasienok; les), Malý 
Korčín (les), Malý Sliač (majer, miestna časť, osada, samota), Mišková (les), Na brezinách (pole), 
Nad Bachtárom (pole), Nad Pajtou (pole), Okrúhlice (pole), Plešiny (les), Pod Kaplnou (lúka, 
pasienok), Pod Zábavou (pole), Pstruša (majer, miestna časť, osada, samota; pole), Rajčuľa (pole), 
Rybník (lúka, pasienok; pole), Slatinky (pole), Šamilovec (les), Šutňová (les), Veľké Chvojno (les), 
Za Hajdúchom (pole), Za Kaplnou (lúka, pasienok), Za Kušnierikom (pole),  
 

16. z katastrálneho územia Vígľašská Huta-Kalinka štandardizuje 51 názvov: 
Banisko (pole), Baškarov kopec (les), Brachnov vŕšok (lúka, pasienok), Brusno (lúka, pasienok), 
Bukovinka (les), Červená voda (pole; lúka, pasienok), Do Huty (lúka, pasienok), Dolné Košariská 
(lúka, pasienok), Ferová (lúka, pasienok), Filipky (lúka, pasienok), Harmanec (lúka, pasienok), Horné 
Košariská (lúka, pasienok), Chotár (lúka, pasienok), Chovancová (lúka, pasienok), Jaseňový vrch 
(les), Jedlina (les), Kalinka (majer, miestna časť, osada, samota), Kopanice (lúka, pasienok), 
Kramárska (lúka, pasienok), Kubov vŕšok (lúka, pasienok), Kút (lúka, pasienok), Lúčky (lúka, 
pasienok), Ľuptákovo (lúka, pasienok), Malý Lysec (lúka, pasienok), Meravá (les; lúka, pasienok), 
Michalíkov bok (lúka, pasienok), Mikuškiná (lúka, pasienok), Mišurova jama (lúka, pasienok), Mláka 
(les), Muránsky vrch (les; lúka, pasienok), Na Kubovom (lúka, pasienok), Na vrch (lúka, pasienok), 
Nad Ľubicou (lúka, pasienok), Pálenica (les), Pavlendov laz (lúka, pasienok), Pod Kopčanom (lúka, 
pasienok), Pod Skalou (lúka, pasienok), Podkoreň (les), Pravdovsko (lúka, pasienok), Priehyba 
(lúka, pasienok; priesmyk, sedlo), Rausovka (lúka, pasienok), Rebríčka (lúka, pasienok), Rúbaň (lúka, 
pasienok), Šúrikovo (lúka, pasienok), Vachalíkov vrch (les), Vachalíková (les), Vrbovo (lúka, 
pasienok), Vtáčnik (vrch), Vyše kostola (sad, záhrada), Zošiakove kaliny (lúka, pasienok), Žiare (les),  
 
16.1 z katastrálneho územia Vígľašská Huta-Kalinka upravuje 1 názov: 
Krásny vŕšok (vrch), ktorého predchádzajúca podoba bola Červený vrch . 

 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 

odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 
Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky. 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. septembra 2019. 

 

Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 

2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P-5121/ 2019 zo dňa 24. 07. 2019 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-
2732/2019-212/7576 z 30. 05. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

6 názvov geografických objektov, ktoré rozšíria obsah základnej bázy údajov pre geografický 
informačný systém: 
3 názvy, ktoré neboli štandardizované  

Štandardizovaný názov Druh objektu Okres, obec (k. ú. ak je odlišné 

Kaňúr les Ilava, Červený Kameň 

Osypné hory vrch Myjava, Chvojnica 

Kubíkov vrch vrch Myjava, Stará Myjava 

1 názov z dôvodu zmeny kategórie  

Štandardizovaný 
názov 

Druh objektu 
Predchádzajúci druh 
objektu 

Okres, obec (k. ú. ak 
je odlišné 

Čerešienková hrebeň dolina Trenčín, Horná Súča 

2 názvy na preštandardizovanie  

Štandardizovaný 
názov 

Predchádzajúci 
štandardizovaný názov 

Druh objektu 
Okres, obec (k. ú. ak 
je odlišné 

Chladný vrch Hladný vrch  vrch Trenčín, Horná Súča 

Vyvážka Vyrážka  les Trenčín, Horná Súča 

 
 
Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 

odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 
činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 
publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 
komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 
Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 
kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 
Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 
a katastra Slovenskej republiky. 

 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 
opravný prostriedok. 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. 

 

 
 

Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 

2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení 

neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie číslo P-5459/ 2019 zo dňa 12. 08. 2019 

podľa § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii 

a kartografii v znení neskorších predpisov so súhlasom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 

2732/2019-212/11120 z 26. 07. 2019 a  na základe súhlasného stanoviska Názvoslovnej komisie Úradu 

geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  

štandardizuje 

809 názvov geografických objektov z  okresu Bytča, ktoré rozšíria obsah základnej bázy 

údajov pre geografický informačný systém: 

1.  z katastrálneho územia Hlboké nad Váhom štandardizuje 48 názvov: 

Bukovina (les); Dielnice (sad, záhrada); Dlhé hony (sad, záhrada); Dlžinka (sad, záhrada); Doliny 
(lúka, pasienok; sad, záhrada); Dolné Dúbravy (lúka, pasienok); Dubníky (les); Hore medzou (sad, 
záhrada); Horné Dúbravy (les; sad, záhrada); Hôrka (les); Kolárovec (sad, záhrada); Kračiny (les); 
Lánec (sad, záhrada); Lazy (lúka, pasienok); Lažteky (les); Na dieliku (sad, záhrada); Na hlavách 
(lúka, pasienok); Na hlbockej stráni (sad, záhrada); Na jame (les); Na kamenci (sad, záhrada);  
Na lúkach (sad, záhrada); Na predúbočí (sad, záhrada); Na prúde (pole); Na rovne (sad, záhrada); 
Na vŕškoch (les); Na vŕšku (sad, záhrada); Na záhumní (sad, záhrada); Nadvažie (les); Pažite (pole); 
Pod Roháčom (les); Pod skotňu (sad, záhrada); Podborie (sad, záhrada); Podkopanie (les); 
Podlánie (sad, záhrada); Roháč (les; sad, záhrada); Stráne (sad, záhrada); V Roháčoch (sad, 
záhrada); V sihoti (pole); V žľaboch (les); Vrch (les); Vrchy (pole); Za Javorkou (sad, záhrada);  
Za kopanicami (les); Zábrezie (sad, záhrada); Zácestie (sad, záhrada); Zádubčie (sad, záhrada); 
Zásičie (sad, záhrada); Židovské (sad, záhrada), 
 
1.1.  z katastrálneho územia Hlboké nad Váhom upravuje 1 názov: 

Brezie (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Brežie, 

 

2.  z katastrálneho územia Hliník nad Váhom štandardizuje 25 názvov: 

Baranov (les); Brezový háj (les); Dlžiny (pole); Hliny (lúka, pasienok); Hlotky (les); Chlapcová (les); 
Jedľovničie (les); Kamenný vŕšok (les);  Klin (lúka, pasienok);  Kľuky (lúka, pasienok);  Lány (pole);  
Loviská (les);  Na Briskách (les);  Na Richtárskej (les);  Pleš (les);  Pod Lazy (les); Pod Stráž (les); 
Pod Škerbákom (les);  Podlípie (les);  Riečica (les);  Sad (sad, záhrada);  Škerbák (les);  Uhrínovec 
(les);  Vlčia jama (lúka, pasienok);  Za Važinou (pole), 
 

3.  z katastrálneho územia Hrabové štandardizuje 28 názvov: 

Bačova hora (les); Brezie (les);Dlhá Dúbrava (les); Dolné doliny (pole); Dolný vŕšok (les); Dúbravka 
(les); Gápy (les); Háj (les); Hôrka (les) Húštie (les); Kopánky (les); Kuneradská (les) Lány (les) 
Matečník (pole); Medzicestie (pole); Nad jamami (lúka, pasienok); Nad Skalkou (pole); Petrova lúka 
(les); Pod Súvozom (lúka, pasienok); Pod vieskami (les); Skálie (les); Stráň (lúka, pasienok); Súvoz 
(lúka, pasienok); Tmavá (les); Vŕbie (pole); Za Galovčíkom (lúka, pasienok); Za skalou (les); 
Záhumnie (pole), 
 
3.1. z katastrálneho územia Hrabové upravuje 1 názov: 
Za Holým vrchom (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Holý vrch, 
 

4.  z katastrálneho územia Hvozdnica štandardizuje 32 názvov:  

Briežky (lúka, pasienok); Bukovina (les); Dehatníky (sad, záhrada); Drahy (les); Dúbrava (les); Háj 
(les); Hlavánky (les); Hlotský háj (les); Hloty (sad, záhrada); Horné lazy (sad, záhrada); Horné pole 
(sad, záhrada); Jamy v doline (les); Jelšie (pole); Jutrá (les; pole); Na Predhlotí (lúka, pasienok);  
Nad Skladmi (lúka, pasienok); Nadhatie (les); Oparová (lúka, pasienok); Pisárová (les);  
Pod Kamenným dielom (sad, záhrada); Podturnište (lúka, pasienok); Prašnice (sad, záhrada);  
Pred Skladmi (pole); Sklady (pole); Stráň (sad, záhrada); Súdna (les); Turnište (lúka, pasienok);  
V doline (lúka, pasienok); Vrchháj (les); Za Nadhatím (les); Zálipie (les); Závršie (les),  
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5.  z katastrálneho územia Jablonové štandardizuje 15 názvov: 

Bačova hora (les); Deliška (les); Háj (les); Hlboké jarky (lúka, pasienok); Húštie (les); Javor (les); 
Kopce (lúka, pasienok); Pod Borovcom (les); Pod stráňou (lúka, pasienok); Podháj (les); Rovninky 
(les); Rúbaň (les); Skálie (les); Stará stráž (les); Vrchdiel (pole),  
 
5.1. z katastrálneho územia Jablonové upravuje 2 názvy: 

Gajdľa (les), ktorého predchádzajúca podoba bola Gajdla, Nad Kopcami (lúka, pasienok), ktorého 
predchádzajúca podoba bola Nad kopcami, 
 

6.  z katastrálneho územia Kolárovice štandardizuje 67 názvy: 

Babiše (les; majer...); Badurovo (les; majer...); Baranovo (majer, miestna časť, osada, samota ); 
Boldov (les); Bražinovo (les); Brnicovo (les; sad, záhrada); Broltová (lúka, pasienok; sad, záhrada); 
Bršlica (les; majer...); Brvenné (les); Čavošovo (majer, miestna časť, osada, samota ); Čechovo 
(lúka, pasienok; sad, záhrada); Čiakov (les); Dlžina (sad, záhrada); Drbulovo (sad, záhrada); 
Drbulovská Dlžina (sad, záhrada); Farárova kvarta (les); Farské (les); Fojtová pod Strážou (les); 
Fojtovo (les); Fojtovské (sad, záhrada); Fojtovské rovne (sad, záhrada); Gachová (les; lúka, 
pasienok); Gachova hoľa (les); Galovo (sad, záhrada); Grúňovo (les; lúka, pasienok); Hliničanov 
(les; sad, záhrada; majer...); Hornová (les; pole); Huboňová (les; lúka, pasienok; sad, záhrada);  
U Jankov (majer, miestna časť, osada, samota ); Jankovo (les; sad, záhrada); Jankovská (les; pole); 
Jurkov (les); Jurková (les); Kamenité (les); Kopanica (sad, záhrada); Korytné (les; lúka, pasienok); 
Košútová (lúka, pasienok; sad, záhrada); Králiková (sad, záhrada); Králikovo (les; sad, záhrada); 
Kremeňovo (majer, miestna časť, osada, samota ); Krížová (les); Kulovo (les; majer...); Kykula (les); 
Lazy (les); Machajovo (les; majer...); Marková (lúka, pasienok; pole; sad, záhrada); Na záhradkách 
(sad, záhrada); Pechánovo (les); Ploškovo (les); Podjavorník (majer, miestna časť, osada, samota ); 
Polianka (les); Polková (pole); Pustina (les); Sklady (lúka, pasienok); Slopkovo (majer, miestna časť, 
osada, samota ); Slopkov (les); Stráž (lúka, pasienok); Suličné (les); Špich (les); Štefanová (lúka, 
pasienok); Štefanovo (majer...; sad, záhrada); Tokárová (les); Vysoká (les; lúka, pasienok); Zaboldov 
(les); Zavališe (majer, miestna časť, osada, samota ); Zavališová (les); Zlatníková (les), 
 
6.1. z katastrálneho územia Kolárovice upravuje 1 názov: 

Brnicovo (pole), ktorého predchádzajúca podoba bola Brnizovo, 

 

7.  z katastrálneho územia Kotešová štandardizuje 40 názvov: 

Beňov (les; lúka, pasienok); Boroviny (lúka, pasienok); Brvenie (les); Buková (lúka, pasienok); 
Demliniská (lúka, pasienok); Dolný háj (les); Dúbie (les); Dúbrava (les);Hliníček (pole); Hrdanovská 
(pole); Jaričiská (les); Krtole (les); Lány (sad, záhrada); Lazy (les); Lovisko (pole); Lúka (pole); 
Lukavica (sad, záhrada); Lúky (pole); Majeriská (les); Martušovec (les); Močiare (pole);  
Nad kostolom (pole); Pleš (les; lúka, pasienok); Pod Brvenie (lúka, pasienok); Pod Kamenicu (lúka, 
pasienok); Podlúčie (pole); Potoky (les); Potôčky (pole); Priečnice (pole); Putisko (lúka, pasienok); 
Rozbehov (pole); Rúbane (les); Sedliská (lúka, pasienok); Sihote pri Skalke (les); Staviská (les); 
Stráne (lúka, pasienok); Urbárske (les); Važina (lúka, pasienok); Záhradniská (lúka, pasienok); 
Záhumnie (pole),  

 

7.1. z katastrálneho územia Kotešová upravuje 2 názvy: 
Hlotky (lúka, pasienok), ktorého predchádzajúca podoba Hlodky; Poljakovec (les), ktorého 
predchádzajúca podoba Poliakovce, 
 

8.  z katastrálneho územia Malá Bytča štandardizuje 6 názvov: 

Bočné Hôrky (pole); Dolný prúd (pole); Dúbrava (les); Horný prúd (pole); Margetová (les); Tancová 
(les),  
 

9.  z katastrálneho územia Maršová štandardizuje 50 názvov: 

Babčanská (pole); Baradina (pole); Dlhé záhony (pole); Dúbravy (les); Duľahel  (lúka, pasienok); 
Gáborové (les); Háje (les); Hlavy (lúka, pasienok); Jablonovská chrasť (pole); Kapustniská (sad, 
záhrada); Kopanice (pole); Kopánka (lúka, pasienok); Kováčovec (pole); Kúsky (pole; sad, záhrada); 
Kúty (les); Lažtek (lúka, pasienok); Lúky (pole); Malá stráň (pole); Na škarpe (pole); Náskladie (lúka, 
pasienok); Pažite (lúka, pasienok); Pleš (les); Pod Čiernou horou (les); Pod vŕškom (lúka, pasienok); 
Podhorie (sad, záhrada); Podhradište (pole); Poniže kríža (lúka, pasienok); Pred Beňovskovcami 
(pole); Pred Kňazovec (les); Pri klincovej ceste (lúka, pasienok); Pri Váhu (pole); Prúdik (lúka, 
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pasienok); Rašov (majer, miestna časť, osada, samota); Stránice (pole); Široká chrasť (les); 
Úbrodčie (sad, záhrada); Urešie (sad, záhrada); Urbanov (majer, miestna časť, osada, samota); 
Urbanovské za železnicou (pole); Ústudničie (sad, záhrada); Veľká stráň (les); Veľké lúčky (les); 
Vŕšky (lúka, pasienok); Za kamennou cestou (pole); Zábrezie (vrch); Záhrady pri cintoríne (pole); 
Záhumnie od Vŕškov (sad, záhrada); Záhumnie pri Váhu (pole); Záhumnie za záhradami (sad, 
záhrada); Židovská záhrada (pole), 
 
9.1. z katastrálneho územia Maršová upravuje 1 názov: 
Podhradište (les), ktorého predchádzajúca podoba Pod Hradišťom, 
 

10.  z katastrálneho územia Mikšová štandardizuje 14 názvov: 

Dolné naddomie (lúka, pasienok); Ďurkovské lazy (les); Hlboké (les); Horné naddomie (lúka, 
pasienok); Humence (sad, záhrada); Kopánky (sad, záhrada); Laz (sad, záhrada); Medzi jarkami 
(lúka, pasienok); Nad salašom (lúka, pasienok); Nadpotočie (lúka, pasienok); Pri prievoze (sad, 
záhrada); Skaličné (les); Smotanový laz (lúka, pasienok); Stráne (les), 
 

11.  z katastrálneho územia Petrovice štandardizuje 48 názvov: 

Baránkové (les); Brezie (pole); Breziny (les); Búčie (lúka, pasienok); Čemerka (les); Danišové (les); 
Doliny (lúka, pasienok); Dolné Svitkové (les); Dúbravka (sad, záhrada); Hore Hlbokou (les);  
Hore potôčkom (les); Hronovcové (les); Huncikárka (les); Jarky (lúka, pasienok); Javorník (les); 
Javorové (lúka, pasienok); Jelení jazyk (les); Koľajné (lúka, pasienok); Kozí chrbát (les); 
Kravárčisko (les); Kúty (pole); Kvarta (pole); Kýčera (lúka, pasienok); Líščie diery (les); Mackov 
breh (sad, záhrada); Magale (les; majer, miestna časť, osada, samota); Malinné (les); Medvedie (les); 
Mistríčka (les); Na dolinách (lúka, pasienok); Nová roľa (pole); Ozimný kopec (les); Pláne (majer, 
miestna časť, osada, samota); Pod Sviniarkou (les); Prielohy (les); Priesečné (les); Sádky (sad, 
záhrada); Skaličné (les); Slatinné (lúka, pasienok); Smrek (les); Stráne (les); Stredné Svitkové (les); 
Šustinné (les); Tmavá (les); Uhliská (les); Vlčia jama (les); Vrch (les); Žiačiková (pole), 
 

12.  z katastrálneho územia Predmier štandardizuje 28 názvov: 

Bučiny (les); Doliny (les); Dolné prídanky (lúka, pasienok); Dolné záhumnie (pole); Dvoriská (les); 
Fibák (les); Háj (les); Horné pole (lúka, pasienok); Hradná (lúka, pasienok); Hriadky (les); Chrástky 
(les); Kamenie (les); Komjatná (les); Nad Kruhom (lúka, pasienok); Pod Brancovským potokom 
(lúka, pasienok); Pod Hoľazňami (pole); Pod Jancovcom (pole); Pod Kruhom (pole); Potôčky (les); 
Prídanky (pole); Rieky (lúka, pasienok); Rovne (pole); Stráne (lúka, pasienok); Za cintorínom (pole); 
Za riekou (pole); Zábrežie (les); Zlatník (les); Zvetraná (les),  
 
12.1 z katastrálneho územia Predmier upravuje 1 názov: 

Jancovec (les), ktorého predchádzajúca podoba Janovec, 
 

13.  z katastrálneho územia Pšurnovice štandardizuje 56 názvov: 

Bajzovo (lúka, pasienok); Bielikovský salaš (les); Čebecká dolina (les); Čebecké dlžiny (lúka, 
pasienok); Dúbie (les); Dúbravka (les); Dudoňova pusta (lúka, pasienok); Fojtci (sad, záhrada); 
Gulášovo záhajčie (lúka, pasienok); Hodulské (lúka, pasienok); Hôrka (les); Chrástky (sad, záhrada); 
Keracká Dúbravka (les); Keracká Hôrka (les); Kopanice pod jarkom (sad, záhrada); Kozáková (les); 
Kypusi (majer, miestna časť, osada, samota); Kypuské (lúka, pasienok); Kypuské Opúčky (les); Lán 
(les); Lánce (sad, záhrada); Latošovo podvratie (lúka, pasienok); Lazy (lúka, pasienok); Ligačky 
(lúka, pasienok); Medzi cestami (lúka, pasienok); Michalská Dúbravka (les); Na hraniciach (lúka, 
pasienok); Na Hôrke (lúka, pasienok); Na jame (lúka, pasienok); Na Ritvinkách (les); Na Slatiny (les); 
Na Studniciach (les); Na štvrti (les); Nad Ligačkami (les); Nad Pustou (les); Nad tŕním (lúka, 
pasienok); Nad Žitným lazom (les); Noviny (les); Ohrada (les); Ondrášová (les); Opúčky (les; lúka, 
pasienok); Opúčky nad Kukovou (lúka, pasienok); Pod Dúbravkou (lúka, pasienok); Podbrezie (les; 
lúka, pasienok); Poddielie (les); Priešnice (lúka, pasienok); Ritviny (les); Sakalova Pusta (les); 
Sakalovo Podhraničie (les); Skalica (les); Slatiny (les); Stráne (lúka, pasienok); Šagáty (les);  
V žľabe (les); Vyšný vrch (les); Žitný laz (les);  
 
13. 1 z katastrálneho územia Pšurnovice upravuje 5 názvov: 

Kalabusi (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba bola Kalabusovci, 
Korčeci (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba bola Korčeky,  
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Michali (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba bola Michálky, Sagaci 
(majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba bola Šagáty, Zemani (majer, 
miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba bola Zemanovci, 
 

14.  z katastrálneho územia Setechov štandardizuje 38 názvov: 

Belské paprúdie (sad, záhrada); Belské priečnice (sad, záhrada); Brehy (les; sad, záhrada); 
Brezníky (les); Britková (les); Dlhé hony (sad, záhrada); Dlhé konce (sad, záhrada); Dúbrava (les); 
Dugar  (les); Horné konce (lúka, pasienok); Chalani (majer…); Kopaná (les); Košariská (les); 
Kráčina (sad, záhrada); Krátke hony (sad, záhrada); Kúty (les); Lazy (les); Mazúrske paprúdie (les; 
pole); Nad cestou (sad, záhrada); Nad chalupami (lúka, pasienok; sad, záhrada); Nad podhornou 
cestou (les; lúka, pasienok); Nadálky (lúka, pasienok); Pavlová (les); Pod Brehmi (lúka, pasienok); 
Pod dolinou (lúka, pasienok); Pod Dúbravou (lúka, pasienok); Pod podhornou cestou (pole); 
Prašivá (les); Priečnica (sad, záhrada); Priečnice (lúka, pasienok); Pusté lazy (les); Za dielmi (lúka, 
pasienok; sad, záhrada); Za jamou (sad, záhrada); Za potokom (lúka, pasienok); Za potôčikmi (lúka, 
pasienok); Záhrady (sad, záhrada); Zámčisko (lúka, pasienok); Zavaleniská (lúka, pasienok),  
 

15.  z katastrálneho územia Súľov-Hradná štandardizuje 71 názvov: 

Beňovce (lúka, pasienok); Brehy (lúka, pasienok); Čierny potok (les); Dolina (pole); Dolné Nivy (lúka, 
pasienok); Dúbravka (lúka, pasienok); Dulenovec (les); Farské (les); Háje (les); Hájik (lúka, 
pasienok); Hliny (pole); Hony (pole); Horné Nivy (lúka, pasienok); Hrabový háj (les); Hranice (les); 
Jablonovský chotár (les); Jaškovec (les); Jedľovník (les); Kačka (lúka, pasienok); Kejda (lúka, 
pasienok); Kotlište  (les); Kruh (les); Krúžok (les); Kúsky (pole); Lán (pole); Lány (les); Líščia skala 
(les); Lúky (lúka, pasienok); Malý laz (les); Marek (les); Moholky (lúka, pasienok); Mraviny (les);  
Na chotári (lúka, pasienok); Nad jarkami (lúka, pasienok); Naddomie (lúka, pasienok); Nivy (lúka, 
pasienok); Oborná (les); Patríková (les); Patríkovské vrchy (les); Pod Dubovcom (les); Pod Roháč 
(skala, skaly); Podskládky (sad, záhrada); Pod Veľkým hájom (les; lúka, pasienok); Pod Zámkom 
(les); Podskálie (sad, záhrada); Prútky (pole); Rovne (les); Salašnisko (lúka, pasienok); 
Smatanovské diely (pole); Smatanovský laz (les; sad, záhrada); Staré (les); Stráne (pole); Suchý 
Jedľovník (les); Široká (pole); Šúplaty (pole); Temné (les); Toranie (skala, skaly); Vápenica (les; 
skala, skaly); Vinica (skala, skaly); Vlčia hora (les); Vrátna (les); Vrchovina (lúka, pasienok); Vrchy 
pod Kačkou (les); Za dielcom (pole); Za hájikmi (lúka, pasienok); Za hájom (les); Za Hrabovým 
hájom (pole); Za Kačku (lúka, pasienok); Za Kamenným dielom (les); Záborie (lúka, pasienok); 
Zádelie (pole), 
 
15.1. z katastrálneho územia Súľov-Hradná upravuje 4 názvy 
Bušech stráň (les), ktorého predchádzajúca podoba Stráň; Kačka (vrch; les), ktorého predchádzajúca 
podoba Kečka; Kačka (les), ktorého predchádzajúca podoba Kečky; Za dielcom (pole), ktorého 
predchádzajúca podoba Zádielie, 
 

16.  z katastrálneho územia Štiavnik štandardizuje 115 názvov: 

Bachnovský vrch (les); Baruša (les); Boky (lúka, pasienok); Bôrie (les); Brezie (majer, miestna časť, 
osada, samota ); Brežnovce (les); Briežok (sad, záhrada); Britková (pole); Brničky (les); Bukovina 
(les); Bukoviny (les); Bútľavá (les); Damaškovský grunt (lúka, pasienok); Dielová (les); Dlhé hony 
(pole); Do Randovcov (majer, miestna časť, osada, samota ); Dodkovce (pole); Doktorovec (lúka, 
pasienok); Dolina (les); Gajdošovské (pole); Grúň (les); Hájik (les); Harvanie (les); Holý vrch (sad, 
záhrada); Hronovcové (les); Hudeková (lúka, pasienok); Hvozdnica (sad, záhrada); Chotár (lúka, 
pasienok); Jačmeňovce (lúka, pasienok); Jama (les); Jamky (les); Jamy (les); Jastrabie (les); 
Jedličníky (les); Kamenná dolina (dolina); Kamenný diel (les); Kanibárek (les); Kočkovec (les); 
Kopec pri chotári (les); Kotelnice (les); Kováčovo (pole); Kozové (les); Kriviny (sad, záhrada); Kržeľ 
(les); Kvarty (les); Kýčera (les); Lazy (les); Lazy na záhradkách (les); Maibová (les); Malinné (les); 
Matúšov grúň (les); Medvedie (les); Močiar (les); Motošickovce (majer, miestna časť, osada, samota 
); Mrišovia (lúka, pasienok); Na diele (lúka, pasienok); Na Dlhých honoch (pole); Na jamách (lúka, 
pasienok); Na kopci (sad, záhrada); Na rovine (les); Na Zábrodí (les); Nocnárovo (les); Noviny (lúka, 
pasienok); Od chotára (les); Osmajky (les); Osmajovce (lúka, pasienok); Pakušová (lúka, pasienok); 
Paseky (les); Pavlíčkovce (lúka, pasienok; majer...); Pod Hájikom (lúka, pasienok); Pod Hôrkou (les); 
Pod Kvartami (pole); Pod Medvedím (lúka, pasienok); Pod skalou (pole); Pod Šutarmi (lúka, 
pasienok); Pod Tancovou (les); Pod Vinohradom (lúka, pasienok; sad, záhrada); Podbrežie (lúka, 
pasienok); Potok (les); Pred Havraním (les); Pred Medvedím (lúka, pasienok); Pred Ráztokami (les); 
Pred Štiavničkom (les); Predjastrabie (majer, miestna časť, osada, samota ); Pri Ciesarovcoch (les);  
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Pri Kormanovcoch (les); Pri Motošickovcoch (les); Pri Skalke (lúka, pasienok); Ráztoka (lúka, 
pasienok); Sad (vinica); Sady (sad, záhrada); Slivoňovce (majer, miestna časť, osada, samota ); 
Stoky (les); Suché (les); Šedovské (les); Široká dolina (dolina; les); Švehlovo (les); Švehlovský 
grúň (lúka, pasienok); Tarabovský vrch (les); Tisové (les); Trulíková (les); U Bočincov (les);  
U Hudeka (lúka, pasienok); U Luknišov (les); U Slivoňov (lúka, pasienok; les); U Trulíka (lúka, 
pasienok); Uhoľné (les); Uhoľný vrch (les); Vinohrad (les); Vrch Ráztoky (les); Vrchy (les); Vršková 
(les); Zadky (les); Závoz (les); Žiar (lúka, pasienok);  
 

16.1. z katastrálneho územia Štiavnik upravuje 8 názvov: 

Baránkovce (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba  Baránkovci;  
U Beňov (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Beňovci; 
Motošickovce (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Motošickovci; 
Slivoňovce (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Kormanovci; 
Štangrund (les), ktorého predchádzajúca podoba Staré Lazy; Štiavniček (majer, miestna časť, osada, 
samota ), ktorého predchádzajúca podoba Svrčkovci; U Šutarov (majer, miestna časť, osada, samota), 
ktorého predchádzajúca podoba Šutáre; Ustrígeľ (les), ktorého predchádzajúca podoba Strígeľ 

 

17.  z katastrálneho územia Veľká Bytča štandardizuje 34 názvov: 

Arlethova tehelňa (lúka, pasienok); Boky (les); Demetrová (lúka, pasienok); Dlhé (lúka, pasienok); 
Dolné pole na záhumní (sad, záhrada; pole); Dubec (les); Dubičie (pole); Dúbrava (les); Fukovec 
(les); Kúnová (les); Medzi jamkami (pole); Michalovec (les); Mohdíkova tehelňa (lúka, pasienok);  
Na záhradkách (lúka, pasienok); Nad mlynom (sad, záhrada); Nad Mokrým luhom (les);  
Nad zábrehmi (les); Nemecká (les); Ostrý vrch (les); Pod hájom (les); Pod Madákmi (sad, záhrada); 
Predné Dvoriská (pole); Pri Prašnickom potoku (les); Prostredné Dvoriská (pole); Pšurnovická 
dolina (dolina); Rehákova tehelňa (lúka, pasienok); Rudé (pole); Starý háj (les); Vápenná (pole); 
Veľké lúky (les); Za Ostrým vrchom (lúka, pasienok); Za Váhom (lúka, pasienok); Zábrodčie (les); 
Zadné Dvoriská (les);  
 

18.  z katastrálneho územia Veľké Rovné štandardizuje 49 názvov: 

Adamcová (les); Čajková na dieloch (les); Čajková na Mlynnom (les); Čajková na záhrade (les); 
Čelo (les); Čičetková (lúka, pasienok; sad, záhrada); Do Mičlov (les); Dolinky (majer, miestna časť, 
osada, samota ); Dolná záhrada (les); Fojtová (les); Fojtová na dieloch (les); Fojtová na Mlynnom 
(les); Horná Čajková (les); Horná Fojtová (les); Horná Krtová (lúka, pasienok); Horná Ličková (les); 
Horná Turková (les); Horná záhrada (les); Klopušné (sad, záhrada); Koštíkovce (majer, miestna 
časť, osada, samota ); Krtová (lúka, pasienok); Krtová na Mlynnom (lúka, pasienok); Kýčera (lúka, 
pasienok); Ličková (les); Lubce (les); Madajkovo (les); Madzínska Kýčera (les); Marmanová (les); 
Marmanské (sad, záhrada); Molečková (lúka, pasienok); Mudrová (les); Na lazoch (lúka, pasienok); 
Osobité (les); Ovsenovce (les); Podhorského letisko (lúka, pasienok); Potoky (lúka, pasienok); 
Ráztoky (majer, miestna časť, osada, samota ); Semeteš (les); Strelcová (les); Strelcová pri potoku 
(les); Suchá dolina (les); Šprtlová (les); Turková (les; lúka, pasienok); U Melocíka (majer, miestna 
časť, osada, samota ); U Strýčkov (les); Vatvolová (les); Vrchrieka (les); Vyšný Žarnov (majer, 
miestna časť, osada, samota ); Záblatské Kováčovce (les);  
 
18.1. z katastrálneho územia Veľké Rovné upravuje 19 názvov: 

Bachronovce (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Bachronovci; 
Bieščare (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Bieščari; 
Bobčíkovce (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Bobčíkovci; 
Holiskovce (majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Holiskovci; Jaroše 
(majer, miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Jarošovci; Koštíkovce (majer, 
miestna časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Koštíkovci; Marinovce (majer, miestna 
časť, osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Marinovci; Medveďovce (majer, miestna časť, 
osada, samota ), ktorého predchádzajúca podoba Medveďovci; Mičlovce (majer, miestna časť, osada, 
samota ), ktorého predchádzajúca podoba Mičlovci; Mojžiešovce (majer, miestna časť, osada, 
samota), ktorého predchádzajúca podoba Možiešovci; Ninise (majer, miestna časť, osada, samota), 
ktorého predchádzajúca podoba Ninisovci; Ovsenovce (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Ovsenovci; Sedalovce (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Sedalovci; U Bielov (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
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predchádzajúca podoba Bielovci; U Jačkov (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Jačkovci; U Rusnákov (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Rusnákovci; U Sapietov (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Sapietovci; U Štelov (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Štelovci; Valuchovce (majer, miestna časť, osada, samota), ktorého 
predchádzajúca podoba Valuchovci. 
 

Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, 

odborných publikácií, na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej 

činnosti orgánov verejnej správy; rovnako to platí pre vydavateľov kartografických diel a odborných 

publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej 

komunikácie šírených v cudzom jazyku. 

 

Informácie o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov z územia 

Slovenskej republiky na požiadanie poskytuje sekretariát Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorý sídli v Geodetickom a kartografickom ústave 

Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava. 

 

Štandardizované názvy budú zverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie 

a katastra Slovenskej republiky. 

 

Poučenie: proti tomuto rozhodnutiu v zmysle § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov nie je prípustný 

opravný prostriedok. 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. októbra 2019. 

 

 

Ing. Mária Frindrichová 

 predsedníčka 
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INFORMATÍVNA ČASŤ  

 

Medzinárodné aktivity 
 
22. stretnutie Regionálnej skupiny UNGEGN – Východná, stredná a juhovýchodná Európa 
 
Po  štyroch rokoch  sa  uskutočnilo pravidelné, v poradí už 22. stretnutie Regionálnej skupiny UNGEGN 
Východná, stredná a juhovýchodná Európa ako jednej z 24 regionálnych skupín Skupiny expertov OSN 
pre geografické názvy. 
Bolo to  jednodňové pracovné stretnutie zástupcov štátov patriacich k tejto regionálnej skupine. 
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Česka, Maďarska, Slovinska, Ukrajiny predsedajúceho Slovenska 
ako aj zástupcovia Rakúska a Nemecka, ktoré nie sú zaradené do tejto regionálnej skupiny. Stretnutie 
sa konalo dňa 13. februára 2019 v priestoroch Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej 
a zúčastnilo sa ho 26 zástupcov. 
 
Stretnutie bolo rozdelené na 5 častí.  
V prvej časti riaditeľka odboru geodézie a medzinárodných vzťahov ÚGKK SR Katarína Leitmannová 
predstavila činnosť ÚGKK SR. Hoci Slovensko prebralo predsedníctvo už začiatkom roku 2018, riaditeľ 
Geodetického a kartografického ústavu (GKÚ), Ivan Horváth, oficiálne predstavil zúčastneným novú 
predsedníčku Regionálnej skupiny Darinu Porubčanovú (GKÚ) až na tomto stretnutí. V úvodnom bloku 
sprostredkovala Klára Steinerová (Zeměměřický úřad) zaujímavé informácie z 11. Konferencie OSN 
o štandardizácii geografických názvov, ktorá sa konala v lete 2017 v New Yorku.  
V druhej časti bolo prezentovaných 5 národných správ. Zazneli národné správy Slovenska, Maďarska, 
Ukrajiny, Česka a Slovinska 
 
Tretia a štvrtá časť boli venované príspevkom, ktoré sa týkali troch špeciálnych tém: 

• Geografické názvy ako kultúrne dedičstvo 

• Harmonizácia geografických názvov na štátnych hraniciach 

• Geografické názvy v praktickom využití – webové aplikácie 

V piatej časti prebiehala diskusia a na záver sa sformulovali závery a odporúčania. 
 
Zástupcovia členských štátov regionálnej skupiny boli požiadaní o kontrolu a prípadnú aktualizáciu 
údajov zverejnených na  webovej stránke regionálnej skupiny. 
V súvislosti s rôznou klasifikáciou a priebehom hraníc geomorfologických jednotiek, hlavne tých, ktoré  
presahujú štátne hranice boli prítomní zástupcovia vyzvaní, aby oslovili svoju geografickú autoritu 
s cieľom zistiť stav harmonizácie hraníc takýchto geomorfologických jednotiek a prípadne aj stav 
harmonizácie úrovní členenia geomorfologických jednotiek. 
V súvislosti s chybami, ktoré sa nachádzajú v najpoužívanejšej webovej mapovej aplikácii „Google 
maps“, boli prítomní vyzvaní na zosumarizovanie chýb v rozsahu svojho štátneho územia, aby sa mohol 
začať hľadať spoločný spôsob odstránenia týchto nedostatkov v rámci jednotlivých členských štátov 
regionálnej skupiny. 
Na 5. konferencii OSN o štandardizácii geografických názvov v Montreale v roku 1987 sa prijalo 
odporúčanie, aby sekretariát OSN pri rozosielaní pozvánok na konferenciu pripojil šablónu, čo sa týka 
formy a aj obsahu, predkladania národných správ. Toto odporúčanie nebolo realizované. Slovensko sa 
preto podujalo, že pripraví návrh takejto šablóny, zašle ho ostatným členským štátom na 
pripomienkovanie a na ďalšom stretnutí regionálnej skupiny sa už bude používať. 
 
Na záver zástupcovia jednotlivých členských štátov odsúhlasili tieto závery a odporúčania: 

• Delegáti z účastníckych krajín uznali pozitívne výsledky a pokrok v práci súvisiacej so štandardizáciou 
geografických názvov. Delegáti odporúčajú, aby prebiehajúci proces pokračoval. 
• Delegáti sa dohodli, že povzbudia svoje národné geografické autority (inštitúcie, orgány), aby iniciovali 
cezhraničnú harmonizáciu geomorfologických jednotiek na štátnych hraniciach. 
• Delegáti súhlasia s kontrolou Google maps a podobných webových mapových aplikácií kvôli 
prípadným chybám v geografických názvoch zobrazených v týchto webových aplikáciách. 
• Ďalšie – 23. zasadnutie regionálnej skupiny sa plánuje uskutočniť v Bratislave v roku 2021 pred 
nadchádzajúcim 2. zasadnutím „novej“ UNGEGN. 
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