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Obr. 1 Projev generální tajemnice D. Beato, 
vlevo generální ředitel katastru Á. Álvarez 

(foto: www.catastro.meh.es)

Obr. 1 Zástupcovia Spoločenstva predstaviteľov geodeticko-katastrálnych služieb 
regiónu strednej Európy – štátov Chorvátska, Rakúska, Českej republiky, Slovenskej republiky, 

Južného Tirolska a Trentina, Slovinska a Maďarska

Obr. 2 Zástupkyně České republiky a Slovenské republiky, 
S. Dokoupilová (vlevo) a M. Behuliaková 

se připravují na jednání

Obrázky k článku Dokoupilová, S.: Plenární zasedání Stálého výboru pro katastr v Evropské unii – Madrid 2010
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Abstrakt

Endonymum, exonymum, cudzojazyčný variant slovenského endonyma ako neprijateľný fenomén súčasnej prekladateľskej praxe 
pri vydávaní publikácií v cudzom jazyku. Analýza cudzojazyčných variantov z hľadiska princípov medzinárodnej štandardizácie. 
Návrh opatrení na ich elimináciu.

Counter-productive Creation of Foreign Forms of Slovak Endonyms

Summary

Endonym, exonym, foreign form of Slovak endonym as an unacceptable phenomenon of current translation practice in foreign 
language publications. Analysis of foreign forms from the point of view of the international standardization principals. Provided 
proposals leading to their elimination.
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1. Úvod

Počas štyroch desaťročí systematickej činnosti na poli štan-
dardizácie geografi ckého názvoslovia (štandardizácia) vyko-
nal rezort geodézie, kartografi e a katastra veľa záslužnej 
práce pre odbornú, ale aj širokú verejnosť. Vysoko odborná 
spolupráca geodetov, kartografov, jazykovedcov, geografov, 
historikov a ďalších špecialistov pod hlavičkou názvoslov-
nej komisie (NK) Úradu geodézie, kartografi e a katastra 
(ÚGKK) Slovenskej republiky (SR) vyústila okrem iného 
(o. i.) do desiatok publikácií štandardizovaných geografi c-
kých názvov [1], [2]. 

Mohol by nasledovať výpočet publikácií z ostatného 
desaťročia, ktorý by dotváral obraz o šírke tejto problema-
tiky a o publikačných aktivitách ÚGKK SR, ale napriek 
tomu spoločenský vývoj prináša stále nové problémy, ktoré 
vyžadujú neodkladné riešenie.

2. Opis problému, jeho charakteristika a príčina vzniku

Jedným z ťažiskových problémov štandardizácie je vzťah 
endoným a exoným tak na národnej, ako aj na medzinárod-

nej úrovni. Tento všeobecný problém sa priebežne prero-
kováva na konferenciách Organizácie Spojených národov 
(OSN) o štandardizácii a následne aj na zasadaniach regio-
nálnej skupiny Východná, stredná a juhovýchodná Európa 
Skupiny expertov OSN pre geografi cké názvy (kam z lin-
gvistického hľadiska SR patrí) [3]. Je tiež ťažiskovým pri 
posudzovaní fenoménu cudzojazyčných variantov sloven-
ských endoným.

Treba podotknúť, že nejde o nový fenomén, a že sa týka 
všetkých jazykov. Existuje desaťročia a pravdepodobne bol 
jedným z dôvodov medzinárodnej štandardizácie pod zášti-
tou OSN. V SR bol latentný, aktuálny sa stáva v posledných 
rokoch, keď sme sa plne otvorili svetu, ale najmä vstupom 
našej krajiny do Európskej únie.

Na rokovacom stole NK ÚGKK SR sa už v osemdesiatych 
rokoch minulého storočia objavila požiadavka Geografi cké-
ho ústavu Slovenskej akadémie vied štandardizovať anglic-
ké ekvivalenty názvov geomorfologických jednotiek z úze-
mia SR, ktoré mali slúžiť na publikovanie vedeckých prác 
tejto inštitúcie v zahraničí. NK však takúto úlohu neprijala 
s vysvetlením, že by sa porušovali medzinárodné princípy 
štandardizácie a zasiahlo by sa do kompetencie názvoslov-
ných autorít krajín, ktorých úradným jazykom je angličtina. 
Táto požiadavka, s ktorou sa NK v minulom storočí stretla, 
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bola pravdepodobne jediná a týkala sa iba jedného jazyka, aj 
preto sa tento fenomén nepociťoval ako aktuálny.

Po roku 2000 sa však na slovenskom knižnom trhu, ale 
najmä v cestovných kanceláriách začali vo väčšej mie-
re objavovať publikácie vydávané dvoj- a viacjazyčne. Ich 
počet každoročne stúpa, čo slovenská verejnosť víta, pretože 
úspešne propagujú SR na domácich aj zahraničných trhoch. 
Publikácie vydávajú renomované vydavateľstvá, regionálne 
združenia, samosprávne organizácie, cestovné kancelárie, 
ale aj fyzické osoby podnikajúce v oblasti cestovného ruchu. 
Obsah a teritoriálny záber publikácií sú prirodzene prispôso-
bené zámeru vydavateľa, resp. objednávateľov, pričom nie-
ktoré z nich obsahujú aj mapy. 

Z jazykového hľadiska ide v dvojjazyčných publikáciách 
najmä o kombinácie jazykov: slovenčina/angličtina, sloven-
čina/nemčina, slovenčina/maďarčina, slovenčina/poľština 
a slovenčina/ruština. V trojjazyčných publikáciách sa slo-
venčina najčastejšie kombinuje s angličtinou a nemčinou, 
s maďarčinou a poľštinou alebo s maďarčinou a nemčinou. 
Nie je cieľom vymenovať tu všetky kombinácie jazykov, aké 
sa v ponúkaných publikáciách vyskytujú. Zmyslom tohto 
výpočtu je poukázať na cudzie jazyky, ktoré v slovenskom 
cestovnom ruchu dominujú, čo je podmienené národnostnou 
skladbou zahraničných turistov. To prirodzene neplatí pre 
češtinu a česky hovoriacich turistov.

V čom spočíva problém fenoménu cudzojazyčný variant  
slovenského endonyma? Východiskový text zostavený 
v slovenčine sa prekladá do cudzieho jazyka spravidla bez 
poznania pravidiel a zásad medzinárodnej štandardizácie. 
Prekladatelia v úprimnej snahe preložiť text čo najvýstižnej-
šie prekladajú prakticky všetko, čo sa preložiť dá. Zrejme 
nevnímajú názvy geografi ckých objektov ako vlastné mená, 
ktoré sú jedinečné a majú sa zachovať v originálnej podo-
be, teda v podobe toho jazyka, v ktorom vznikli. Pravdepo-
dobne si neuvedomujú, že prekladom slovenského názvu 
do cudzieho jazyka potláčajú jeho charakteristické národné 
znaky, keď sa snažia cudzincovi napr. zo Spojeného kráľov-
stva vysvetliť, že Čertov kopec je vlastne Devill’s Hill. Ale-
bo si prekladateľ spolu s vydavateľom publikácie myslia, že 
Demänovskú dolinu bude tento turista obdivovať viac a viac 
mu ju priblížia, ak jej názov uvedú ako Demänovská Val-
ley? Ostaňme chvíľu pri týchto úvahách. Potom sa ale treba 
opýtať (ak je koho), ktorý preklad či „anglický tvar“ názvu 
je správny – Demänovská Valley, Demänovská valley alebo 
Demänová valley z inej publikácie, iného vydavateľa a zrej-
me z pera iného prekladateľa. Ďalší nemenovaný prekladateľ 
s vydavateľom v inej publikácii uvedú raz podobu valley of 
Demänovská dolina a druhýkrát Demänovská dolina val-
ley. Pokračujme v pochybnostiach, ktorý „anglický tvar“ je 
správny – Small Carpathians či Little Carpathians? Pritom 
ide o tie isté Malé Karpaty. Takýchto prípadov je množstvo, 
niektoré sa nedajú označiť inak ako skomoleniny slovenčiny 
v cudzom jazyku, čo vytvára dokonalý chaos v geografi c-
kom názvosloví. Vytvárajú ho slovenskí vydavatelia zodpo-
vední za obsah publikácií, ale verme tomu, že neúmyselne, 
v snahe čo najviac priblížiť SR Európe a svetu. Je však takáto 
ústretovosť potrebná? Neurážame tým zahraničných turistov, 
ak im bránime poznať originálne slovenské názvy – endo-
nymá? Ako by sme prijali rovnakú ústretovosť my, sloven-
skí turisti pri návšteve Anglicka, ak by nám jedna cestov-
ná kancelária ponúkla pobyt na Obilnom múre a druhá na 
Hradbe zrna, pričom my sa tešíme na prekrásny západ slnka 
nad Cornwallom? Názov najzápadnejšej časti Anglicka má 
slovenské exonymum Cornwallský polostrov, ale v SR je 
dobre známy aj v originálnej podobe anglického endonyma 
Cornwall, takže nepotrebujeme jeho nepodarené preklady do 

slovenčiny, ktoré nám podsunú tamojšie (fi ktívne) cestovné 
kancelárie.

Na nebezpečenstvo takto vznikajúcich prekladov sloven-
ských endoným do cudzích jazykov a ich živelný nárast sme 
poukázali už v roku 2004 a svoje zistenia s návrhom mož-
ného riešenia sme prezentovali v kartografi ckej, geografi c-
kej aj jazykovednej obci [4], [5]. S odstupom času musíme 
konštatovať, že počet publikácií s kontraproduktívnou tvor-
bou cudzojazyčných variantov ďalej stúpa úmerne s počtom 
zahraničných návštevníkov. Náprava smerujúca k obmedze-
niu používania cudzojazyčných variantov a tvorby nových 
nie je žiadna, s výnimkou tých subjektov, kde v rámci svojej 
právomoci zakročil ÚGKK SR. Rozhodli sme sa vykonať 
rozsiahlu excerpciu publikácií zameraných predovšetkým na 
cestovný ruch, aby sme mali dostatok príkladov na analý-
zu problému, ale najmä na argumentáciu jeho neodkladného 
riešenia.

Spoločným termínom, ktorým by sa dal pomenovať kaž-
dý preklad slovenského endonyma do cudzieho jazyka, by 
mohol byť cudzojazyčný variant z toho dôvodu, že ich je 
spravidla viac, ale najmä preto, že v žiadnom prípade to 
nemôže byť cudzojazyčné exonymum. V „Zozname cudzo-
jazyčných variantov slovenských endoným excerpovaných 
z publikácií pre cestovný ruch vydaných v SR v období 2000 
až 2009“ (príloha 1), ktorým sa budeme neskôr podrob-
nejšie zaoberať, sú uvedené len také slovenské endonymá, 
ktoré majú minimálne dva cudzojazyčné varianty v niekto-
rom z uvedených jazykov. Pojem cudzojazyčný variant by 
mohol vyhovovať aj z toho dôvodu, že je indiferentný, nemá 
príznak kvality, vyjadruje len grafi ckú rozdielnosť prekladov. 
Cudzojazyčným variantom možno označiť aj evidentnú sko-
moleninu endonyma v cudzom jazyku.

Príčinou opisovaného neželateľného stavu nie je len 
neznalosť zásad medzinárodnej štandardizácie a nevedo-
mosť o právnej regulácii národnej štandardizácie v podmien-
kach SR formou zákona o geodézii a kartografi i [6] a jeho 
vykonávacej vyhlášky [7], resp. [8] na strane vydavateľov 
a prekladateľov, ale tiež nedostatočná osveta zo strany prís-
lušnej názvoslovnej autority, ktorou je ÚGKK SR. Osveta 
je potrebná najmä vtedy, ak právne predpisy problematiku 
riešia len rámcovo, nedostatočne podrobne, čo je aj prípad 
spomínaného zákona [6] a jeho vykonávacej vyhlášky [7], 
[8]. Treba priznať, že NK aj ÚGKK SR v predchádzajúcich 
piatich rokoch uprednostnili v oblasti štandardizácie iné úlo-
hy a tomuto problému nevenovali primeranú pozornosť. O to 
ťažšie sa budú odstraňovať chyby, ktoré možno nemuseli byť, 
ak by sa nepodcenila osveta.

3. Analýza cudzojazyčných variantov

Príloha 1 obsahuje 100 nesídelných geografi ckých objektov, 
ktoré sú z turistického hľadiska atraktívne. Najpodstatnejším 
kvalifi kátorom výberu však bol počet cudzojazyčných varian-
tov, ktoré museli byť aspoň 2 v ktoromkoľvek z vytypovaných 
jazykov – anglický, nemecký, maďarský. Excerpovaných bolo 
36 publikácií vydaných v knižnej, brožovanej forme alebo 
len ako skladačka, obsahovo zameraných na cestovný ruch. 
V prílohe 1 sa vyskytujú aj cudzojazyčné varianty uvádzané 
na národnom portáli cestovného ruchu Slovakia.travel [9] 
– ofi ciálnom centrálnom propagačno-informačnom systéme 
cestovného ruchu SR na internete, ktorý má propagovať SR 
ako destináciu cestovného ruchu. 

Cudzojazyčné varianty sú uvedené tak ako v príslušnom 
prameni, teda aj s členmi (The, the, der, die, das, Der, A, a), 
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v úvodzovkách, lomkách a zátvorkách alebo veľkými písme-
nami z toho dôvodu, aby nedošlo k neúmyselnej deformácii, 
ale tiež preto, aby sa poukázalo na všetky rozdiely medzi pre-
kladmi. Ak niektoré endonymum nemá cudzojazyčný variant , 
znamená to, že buď sa v excerpovanom súbore publikácií 
nevyskytol, alebo sa v texte použilo slovenské endonymum. 
Do prílohy 1 sme nezaradili mestá a obce napriek tomu, že 
mnohé z nich sú nesporne turisticky atraktívne. Nezaradili 
sme ich zámerne, pretože jeden z prameňov ich všetky bez 
výnimky uvádzal s uprednostnením maďarskej podoby, ktorá 
sa dnes vo väčšine sídel vníma už len ako historický názov. 
Ako príklad ich uvedieme tak, ako sú v prameni: CSACA 
(ČADCA), BAZIN (PEZINOK), Miava (Myjava), Kisszeben 
(Sabinov) a ďalšie, pritom v anglickej a nemeckej verzii tento 
prameň uvádza len slovenské endonymá. Maďarské cudzoja-
zyčné varianty neskôr zhodnotíme ako celok.

V prílohe 1 sú geografi cké objekty usporiadané abecedne 
podľa slovenského štandardizovaného endonyma a z prak-
tického dôvodu sú očíslované od 1 do 100. Pri niektorých 
štandardizovaných endonymách sa na pravej strane riad-
ka uvádzajú vyexcerpované neštandardizované endonymá 
(pozri č. 2, 5, 10, 14, 18, 21, 26, 27 atď.) nachádzajúce sa 
v niektorom z prameňov, čo sa spravidla premietlo aj do 
cudzojazyčného variantu, pozri č. 14 – Gerlach → the mount 
Gerlach → Gerlachspitze, Berg Gerlach → Gerlach csúcs 
alebo č. 27 – Kunovská priehrada → Dam Kunov, Kunovská 
Dam → Talsperre Kunov, Kunovská Talsperre.

Pokúsime sa analyzovať vyexcerpované cudzojazyčné 
varianty bez nároku na exaktnosť hodnotenia úrovne prekla-
dov, pretože to prináleží jazykovedcom. Zameriame sa na 
evidentné rozdiely medzi cudzojazyčnými variantmi, ktoré 
jednoznačne dokazujú vzniknutý chaos.
1.  Jednoslovné endonymá by sa mali v cudzojazyčnej podo-

be doplniť len korektným prekladom druhového označe-
nia objektu, ale tak, aby bolo evidentné, že nie je súčasťou 
názvu. Uvedieme príklady, z ktorých táto podmienka nie 
je zreteľná:
–  č. 5 Čergov → Čergovské pohorie (Mountains), Čergov 

mountain range → Čergov Gebirge → Csergő-hegység 
(pohorie Čergov);

–  č. 13 Dunajec → Dunajec River, River Dunajec → 
Dunajec-Fluß → Dunajec határfolyó;

–  č. 34 Morava → River Morava, Morava River, Morava 
river → March (Morava) → Morva-folyó;

–  č. 42 Pieniny → „Pieniny“ Mountain, Pieniny moun-
tain range → des Pieniny-Gebirges, Pieniny Gebirge → 
Pieninek.
Z príkladov vyplýva, že v angličtine sa strieda poradie 

názvu a druhového označenia, ako aj začiatočné písmeno 
druhového označenia. V nemčine tiež nie je jednotné pora-
die a niekedy sa medzi názov a druhové označenie dáva 
spojovník. Nedodržané je záväzné poradie – endonymum 
(exonymum). V maďarčine je nejednotnosť v použití spo-
jovníka, ale aj nesprávne poradie – exonymum (endony-
mum).

2.  Dvojslovné endonymá uvedené v prílohe 1 sú dvojaké-
ho typu. V prvom type sa adjektívny prívlastok (prídavné 
meno) spája so substantívom (podstatným menom) a je 
rozlišovacím faktorom názvu. Ide o názvy Belianske Tat-
ry, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Malá Fatra, Veľká Fatra, 
Biele Karpaty, Malé Karpaty, ale aj ďalšie, ktoré nebude-
me analyzovať (Devínska Kobyla, Malý Dunaj, Považský 
Inovec).
   Druhý typ, oveľa početnejší, je zložený zo zhodného 
adjektíva, rôzne motivovaného, a druhového označenia, 
ktoré je neoddeliteľnou súčasťou názvu, napr.: Belianska 
jaskyňa, Kremnické vrchy, Podunajská nížina, Myjavská 
pahorkatina, Turčianska kotlina a ďalšie.
     Tu sú niektoré postrehy dokumentujúce rozdielnosť pre-
kladov:
a)  substantívum Tatry sa v endonymách č. 2, 38, 75 do 

angličtiny prekladá ako Tatra, ale aj Tatras, do nemčiny 
jednotne Tatra a do maďarčiny Tatra, ale aj Tátra;

b)  adjektívum Belianske je v angličtine uvedené ako Belá, 
Belianske, Beliansky, v nemčine ako Belaer, Belianske, 
Belaer (Belanské), v maďarčine Bélai;
 adjektívum Nízke je jednotné v angličtine i v nemčine 
– Low, resp. Niedere, ale v maďarčine Alacsonyi aj Ala-
csony;

c)  adjektíva Malá, Malé v endonymách č. 31, 32 sa prekla-
dajú do angličtiny ako Small, Lesser, Little, do nemčiny 
a maďarčiny jednotne – Kleine, resp. Kis;
  adjektívum Veľká v endonyme č. 69 má v angličtine 
podoby Great, Greater, High, v nemčine Grosse, Große 
a v maďarčine Nagy, Magas;

d)  endonymá s druhovým označením jaskyňa č. 1, 15, 
16, 22, 67 majú toto označenie v angličtine Cave, cave, 
v nemčine a maďarčine jednotne – Höhle, resp. bar-
lang. V spojení s adjektívom už je značná nejednotnosť, 
napr.:
–  Belianska Cave, Gombasek Cave, Harmanecká cave, 

cave Važecká jaskyňa, 
–  Belianska-Höhle, Gombasecká Höhle, Höhle Harma-

necká jaskyňa, Jasovská-Höhle /Jasovská jaskyňa,
–  Gombaszögi-csepkőbarlang, Jászói barlang, Jászói-

-barlang,
–  v týchto cudzojazyčných variantoch je badateľná snaha 

prispôsobiť cudziemu jazyku aj slovenské adjektívum 
(Belaer, Bélai, Gombasecker, Harmaneci, Jossauer) 
alebo ho skrátiť na pôvodný názov, z ktorého bolo 
odvodené (Belá, Gombasek, Važec);

e)  druhové označenia vyskytujúce sa v ostatných dvojslov-
ných endonymách sa často prekladajú nepresne a nejed-
notne jednak v rámci jedného jazyka, ale aj v porovnaní 
s druhým jazykom:
–  druhové označenie vrchy v endonymách č. 19, 24, 50, 

58, 60, 71, 78 sa do angličtiny prekladá ako Moun-
tains, mountains, mountain, mountain range, Hills, 

Komentár k prílohe 1:
Zoznam pozostáva zo 100 slovenských endoným a ich cudzo-
jazyčných variantov v 3 jazykoch – anglickom, nemeckom 
a maďarskom. Vyexcerpovalo sa 36 publikácií obsahovo 
zameraných na cestovný ruch a propagáciu SR v zahraničí. 
Excerpoval sa aj národný portál cestovného ruchu Slovakia.
.travel – ofi ciálny centrálny propagačno-informačný systém 
cestovného ruchu SR na internete, ktorý má propagovať SR 
ako destináciu cestovného ruchu. 

V zozname sú zaradené len také endonymá, ktoré majú 
aspoň dva cudzojazyčné varianty v niektorom z uvedených 
jazykov. Variantné cudzojazyčné podoby excerpované z jed-
nej publikácie sú oddelené čiarkou. Ak niektoré endonymum 
nemá cudzojazyčný variant, znamená to, že buď nebol vyex-
cerpovaný, alebo je zhodný s endonymom. Ak je niektorý 
cudzojazyčný variant napísaný len veľkými písmenami, zna-
mená to, že tak bol uvedený aj v pramennom materiáli. 

Do zoznamu nie sú zaradené mestá a obce. Hrady ako 
objekty cestovného ruchu sú uvedené len vo výbere.
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hills, highland, Highlands, Upland, do nemčiny ako 
Berge, Bergland, Bergabhängen, Gebirge, Gebir-
ges, Gipfel, Höhenzuges, do maďarčiny ako dombok, 
hegység, hegyek,

–  druhové označenie nížina v endonymách č. 43, 74, 77 
sa do angličtiny prekladá ako Lowland, lowland, low-
lands, Plain, plane, do nemčiny ako Ebene, Tiefebe-
ne, Tiefl and, Niederung, do maďarčiny ako alföld, 
sikság, síkság,

–  druhové označenie pahorkatina v endonymách č. 18, 
36, 63 sa do angličtiny prekladá ako highlands, hill 
country, hilly region, upland, Upland, Uplands, do 
nemčiny ako Hügelland, Hügellandschaft, do maďar-
činy ako dombság,

–  druhové označenie kotlina v endonymách č. 17, 21, 
23, 44, 62, 64, 80 sa prekladá v angličtine ako Basin, 
Fold, Hollow, valley, rive basin, River valley, v nemči-
ne ako Becken, Kessel, Talbecken, Talkessel, Talsenke, 
v maďarčine ako katlan, medence,

–  gramatické a významové rozdiely sú aj v prekladoch 
ostatných druhových označení ako dolina, jazero, 
planina, pleso, priesmyk, štít, vodopád, vodná 
nádrž, vrchovina, bez ohľadu na to, či sú súčasťou 
názvu, alebo nie, ale nie je ich potrebné konkretizo-
vať na to, aby sme mohli zodpovedne vysloviť názor: 
„Prekladatelia nevenujú primeranú pozornosť odbor-
nej terminológii alebo ju vedome, či nevedome baga-
telizujú“.

3.  V trojslovných endonymách, ktoré sa týkajú najmä jaskýň 
(č. 7, 8, 11, 39), je príznačná snaha prekladať spolu s dru-
hovým označením aj bližšie určujúci prívlastok:
–  ľadová jaskyňa sa v angličtine prekladá ako Cave, Ice 

Cave, ice cave, v nemčine Höhle, Eishöhle, v maďarčine 
jégbarlang,

–  jaskyňa slobody sa v angličtine prekladá ako Freedom 
Cave, Cave of Liberty, Liberty Cave, Cave of Freedom, 
v nemčine ako Höhle, Freiheishöhle, Höhle der Frei-
heit, v maďarčine Szabadság-barlang, csepkőbarlang,

–   aragonitová jaskyňa je preložená do angličtiny ako 
Aragonit Cave, aragonite cave, Aragonite Cave, do 
nemčiny ako Aragonithöhle, Aragonit höhle, Höhle, do 
maďarčiny aragonit-barlang, aragonitbarlang.
 Spojením týchto prekladov s upravovanými podobami 
lokalizačných adjektív ako Demänová, Déményfalvi, 
Ochtiná, Ochtinai, Ochtinska-i vznikli neakceptovateľné 
cudzojazyčné varianty ako Demänová Freedom Cave, 
Demänová Ice Cave, Ochtiná Aragonit Cave, Demänov-
ská-Freiheishöhle, Demänovská-Eishöhle, Déményfalvi 
Szabadság-barlang, Ochtinská-Aragonithöhle, Ochtin-
ska-i-aragonitbarlang a ďalšie nachádzajúce sa v prílo-
he 1.

4.  V mnohých nemeckých variantoch sa vyskytuje „ponemče-
ná“ podoba slovenských adjektív, menovite v endonymách 
č. 1, 2 – Belianska, -e → Belaer, č. 15 – Gombasecká → 
Gombasecker, č. 22 – Jasovská → Jossauer, č. 23 – Košic-
ká → Kaschauer, č. 24 – Kremnické → Kremnitzer, č. 29 – 
Lomnický → Lomitzer, č. 36 – Myjavská → Myjaver, č. 44 
– Popradská → Poprader, č. 46 – Rimavská → Rimavaer, 
č. 47 – Revúcka → Revucaer, č. 57, 89 – Spišsko/Spiš-
ský → Zipser, č. 58 – Strážovské → Strážovsker, č. 62, 90 
– Trenčianska/Trenčiansky → Trenčíner, č. 64 – Turčian-
ska → Turčianer.

5.  Mimoriadnu kreativitu možno vidieť v prekladoch takých 
slovenských endoným, ktoré majú v názve slová s prene-
seným významom ako Morské oko, Slnečné jazerá, Slo-
venský raj, Zemplínska šírava. Z dôvodu značného počtu 

vyexcerpovaných (najmä anglických) variantov uvedieme 
na ilustráciu len niektoré:
–  č. 35 – Sea eye, Morské Oko („Sea´s Eye“), Bergsee 

Morské oko, Natursee Morské oko,
–  č. 51 – Slnečné Lakes, Sun Lakes, Sunny Lakes, der 

Slnečné Seen, „Slnecne Jazera“ (Sonnen Seen), Napfé-
nyes tavak,

–  č. 53 – Slovak Paradise, Slovenský raj – The Slovak 
Paradise, das Slowakische Paradies, Slovenský raj-Slo-
wakisches Paradies, Szlovák paradicsom, Szlovák Para-
dicsom (Slovenský raj),

–  č. 79 – Zemplínska šírava ( the „Slovak Sea“), the water 
basin Zemplínska Šírava, Stausee Zemplínska Šírava, 
Oberfl äche von Zemplínska šírava, Zempléni Sirava, Az 
Széles-tó víztározó (Kelet-Szlovákiai tenger).

6.  Osobitnou kategóriou slovenských endoným, z názvoslov-
ného hľadiska veľmi zložitou, sú národné parky. Komplet-
ný zoznam národných parkov spolu s ostatnými chránený-
mi územiami je uvedený v názvoslovnej publikácii [10], 
ktorá vyšla v edícii ÚGKK SR Geografi cké názvoslovné 
zoznamy OSN SR. Zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochra-
ne prírody a krajiny sa zmenili prv štandardizované názvy 
národných parkov v tom zmysle, že súčasťou názvu sa 
stalo aj druhové označenie národný park. Vznikli tak 
štvorslovné názvy, napr. Národný park Muránska pla-
nina, čo je v rozpore s ustanovením § 18 ods. 5 zákona 
o geodézii a kartografi i [6], podľa ktorého sú neprípustné 
názvy pozostávajúce z viac ako troch plnovýznamových 
slov. Bežné používanie štvorslovných názvov je neprak-
tické nielen v slovenčine, ale aj pri korektnom preklade 
týchto endoným do cudzojazyčných textov, kde vznikajú 
ťažkopádne päť- a šesťslovné spojenia. Keď sa pozrieme na 
cudzojazyčné varianty uvedené v prílohe 1, nadobudneme 
presvedčenie, že určite vznikali spontánne, bez poznania 
korektného prekladu:
a)  Druhové označenie národný park sa v anglických 

varian toch vyskytuje ako National Park, National park, 
Natur preserve, v nemčine ako Nationalpark, Natur-
schutz-gebiet a v maďarčine ako Nemzeti Park, Nemzeti 
park, nemzeti park.

b)  V spojení s vlastným menom nie je slovosled jednot-
ný. V nemčine sa druhové označenie spravidla predradí, 
v angličtine a maďarčine je častejšie za názvom. Tu sú 
príklady:
–  č. 99 – The National Park Pieniny, National park of 

Pieniny, National park the Pieniny, Nationalpark Pie-
niny – PIENAP, National park die Pieniny, Nemzeti 
park Pieniny (Pieninek),

–  č. 100 – Tatras National Park (TANAP), the TANAP 
national park, Tatra National Park, die Hohe Tatra 
Nationalpark, Tatra-Nationalpark (TANAP).

c)  Ďalšími príkladmi dokumentujeme, v akých kombi-
náciách možno v cudzojazyčnom variante pospájať do 
jedného názvu druhové označenie s vlastným menom 
a endonymom, prípadne aj s akronymom. Najprekva-
pujúcejšie je však to, že jednotnosť nie je dodržaná ani 
v rámci jednej publikácie, napr.:
–  č. 93 – National park Muránska Planina, National 

Park Muránska Plain,
–  č. 94 – Nationalpark Niedere Tatra – NAPANT, Natio-

nalpark Nízke Tatry (NAPANT),
–  č. 98 – the National Park Slovak Paradise, The Slo-

venský raj National Park, The National Park „The 
Slovak Paradise“, the Slovenský raj (Slovak Paradi-
se) National Park,

–  č. 100 – Tatras National Park (TANAP), National 
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Park of Tatras (TANAP), Tátra Nemzeti Park (Tatran-
ský národný park) TANAP.

      V tomto súbore cudzojazyčných variantov bude 
pravdepodobne najzložitejšie uplatniť kritériá tvorby 
korektných cudzojazyčných variantov, ktoré podrobnej-
šie rozvedieme a vysvetlíme neskôr. Teraz len uvedieme, 
akú korektnú podobu v cudzích jazykoch by malo mať 
napríklad endonymum Národný park Nízke Tatry:

   –  v angličtine → national park Národný park Nízke 
Tatry,

   –  v nemčine → Nationalpark Národný park Nízke Tat-
ry,

   –  v maďarčine → nemzeti park Národný park Nízke 
Tatry.

      Na prvý pohľad je jasné, že sú to veľmi ťažkopádne 
slovné konštrukcie, ktoré sa budú prijímať so značným 
nepochopením. Osobne by sme podporili každú inicia-
tívu, ktorá by smerovala k zmene štandardizovaných 
endoným na podoby oveľa praktickejšie. To však nie je 
predmetom tohto článku, preto svoju predstavu nebude-
me ďalej rozvádzať.

7.  Prekladateľskej verejnosti zrejme tiež nie je známa jedna 
z kľúčových zásad medzinárodnej štandardizácie, ktorá 
určuje význam a poradie endonyma a exonyma v prípade, 
že sa na akomkoľvek mieste mapy či publikácie uvádzajú 
spolu. Ak na tomto mieste a na tento účel budeme považo-
vať cudzojazyčné varianty za anglické, nemecké, resp. 
maďarské exonymá, potom sa vždy ako prvé musí uviesť 
endonymum a za ním v okrúhlych zátvorkách exonymum 
ako dubleta.
a)  V prílohe 1 sa síce uvádzajú aj správne spojenia, ale sú 

náhodné, pretože sa striedajú pri tých istých endonymách 
[pozri č. 33 – Malý Dunaj (Little Danube), Small Danu-
be (Malý Dunaj), č. 53 – Slovenský raj („Slovak Para-
dise“), „Slovak Paradise“(Slovenský raj)]. 

V tom istom prameni sa nájdu obidva prípady [pozri 
č. 7 – Demänovská jaskyňa slobody (Demänová Free-
dom Cave), Demänová Freedom Cave (Demänovská 
jaskyňa slobody), č. 11 – Dobšinská ľadová jaskyňa 
(„Dobšiná Ice Cave“), Dobšiná Ice Cave (Dobšinská 
ľadová jaskyňa)].

b)  V nemeckých variantoch sa vyskytuje aj lomka, ktorá sa 
kladie medzi nemecký variant a endonymum, napr.: č. 
7 – Demänovská Höhle der Freiheit/Demänovská jas-
kyňa slobody, č. 22 – Jasovská-Höhle/Jasovská jaskyňa. 
Ide tu o nesprávne použitie lomky, ktorá sa v intenciách  
medzinárodnej štandardizácie používa na oddelenie 
významovo rovnocenných názvov, teda dvoch, prípadne 
viacerých endoným spoločného geografi ckého objek-
tu, ako napr. Donau/Dunaj/Duna, Ipeľ/Ipoly, Morava/
March atď. 

c)  Za nesprávne treba považovať tiež použitie zátvoriek 
v cudzojazyčnom variante, ak sa v nich nachádza len 
časť endonyma, prípadne preklad druhového označenia, 
pretože to pôsobí dezinformačne, napr.: č. 2 – Gebirge 
die Belaer (Belanské) Tatra, č. 5 – Čergovské pohorie 
(Mountains), č. 36 – Myjavská pahorkatina (upland).

8.  Maďarské varianty si zaslúžia osobitnú pozornosť z viace-
rých dôvodov, keďže ide o jazyk susednej krajiny a hovorí 
ním najväčšia národnostná menšina, čo by evokovalo aj 
veľký počet maďarských exoným pre slovenské endony-
má. Aké sú však zistenia a do akej miery zodpovedajú 
medzinárodným zásadám štandardizácie?
a)  V prílohe 1 sa nachádza 76 endoným, ktoré majú maďar-

ské varianty, z nich len 40 má jediný variant, 21 endo-
ným má dva varianty a 15 endoným má až 3 varianty.

b)  Ofi ciálny zoznam maďarských exoným vydaný maďar-
skou názvoslovnou autoritou [11] uvádza spolu 85 exo-
ným z územia SR. V prílohe 1 je len 12 slovenských 
geografi ckých objektov, ktoré majú štandardizované 
maďarské exonymum, z nich 8 má zhodnú podobu a 4 
majú podobu mierne odlišnú. 

c)  Z porovnania údajov v bodoch a) a b) vyplýva, že až 64 
(päťnásobok) objektov má prekladom vykonštruované 
maďarské varianty, pričom tieto sú vytvorené aj k štan-
dardizovaným podobám, napr.: č. 60 – Selmeci-hegység 
→ Szelmec-i hegység, Selmeci dombok, č. 69 – Nagy-
-Fátra → Nagy Fátra, Magas-Fátra a ďalšie. 
Tieto príklady výstižne dokazujú, že prekladateľom nie 

je všeobecne známa existencia štandardizovaných maďar-
ských exoným. Možno predpokladať aj to, že správne 
podoby neboli excerpované z ofi ciálneho zoznamu, ale že 
prekladateľ pozná aspoň zásady písania maďarských geo-
grafi ckých názvov.
d)  Z celkového počtu 76 slovenských geografi ckých 

objektov len 44 má popri maďarskom variante uvede-
né aj slovenské endonymum. Poradie je však spravidla 
nesprávne okrem niekoľkých výnimiek (č. 31, 38, 46, 
47, 75), v ktorých záväznému kritériu zodpovedá aspoň 
jeden z vyexcerpovaných variantov.

e)  Z hľadiska druhu geografi ckých objektov ofi ciálny 
zoznam maďarských exoným [11] obsahuje 48 exoným 
miest (56 %), 20 exoným geomorfologických celkov 
(24 %) a zvyšok sú exonymá vodstva a regiónov.
Zistenia opísané v bodoch a) až d) sú obrazom vše-

obecnej neznalosti zásad medzinárodnej štandardizácie, 
ale tiež nedostatočnej osvety v prekladateľskej obci.

9.  Všimnime si značnú početnosť cudzojazyčných varian-
tov. Z celkového počtu 100 endoným uvedených v prílo-
he 1 má anglický variant každé jedno (spolu ich je 465). 
Nemecké varianty má 95 endoným (spolu 290) a najmenej 
endoným – len 76 má maďarské varianty (spolu 141). To 
znamená, že pre 1 slovenské endonymum bolo v prieme-
re vyexcerpovaných 4,65 anglických, 3,05 nemeckých 
a 1,86 maďarských variantov. Sú však aj také endonymá, 
ktoré majú extrémny počet variantov (aj viac ako dvojná-
sobok priemeru) v niektorom z jazykov (A – anglický, N 
– nemecký, M – maďarský), menovite: č. 11 – 9A, 6N, 
4M, č. 32 – 13A, č. 36 – 7N, č. 43 – 5M, č. 54 – 10A, 4M, 
č. 58 – 8N, č. 74 – 9A, 6N, č. 77 – 12N, č. 81 – 10A a č. 
99 – 7N. Absolútne najväčší počet anglických variantov 
má geografi cký objekt č. 32 – Malé Karpaty, nemeckých 
variantov objekt č. 77 – Záhorská nížina a maďarských 
variantov objekt č. 43 – Podunajská nížina. 

Tieto údaje veľmi markantne dokazujú živelnosť prekla-
dov a ich značnú gramatickú a neúnosnú terminologickú 
nejednotnosť. To v súhrne dokazuje, že ani prekladateľom, 
ani vydavateľom nie je dostatočne známy základný prin-
cíp národnej a medzinárodnej štandardizácie, schematicky 
vyjadrený jeden objekt → jeden názov.
V analýze by sa dalo pokračovať podľa ďalších kritérií, ale 

nazdávame sa, že aj uvedené zistenia dostatočne dokumen-
tujú veľké nedostatky v cudzojazyčných prekladoch a mali 
by urýchliť prijatie adekvátnych opatrení tak na strane názvo-
slovnej autority, ako aj na strane používateľov štandardizova-
ných geografi ckých názvov. 

Na záver analýzy treba kvôli úplnosti uviesť, že v mapách, 
či už sú neoddeliteľnou časťou publikácie, alebo oddeliteľ-
nou prílohou, sa cudzojazyčné varianty vyskytujú zriedkavo. 
Ojedinele sa našli aj také prípady, keď v publikácii nebola 
zhoda medzi názvami toho istého objektu v mape, pri foto-
grafi ckej snímke a v informatívnom texte (všade inak), čo 
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svedčí tiež o povrchnej redakčnej práci. V mapách sa upred-
nostňujú endonymá; ak sa uvádzajú aj exonymá, záväzné 
poradie je dodržané. Vysvetlenie je jednoduché – vydavatelia 
publikácií spravidla používajú mapy renomovaných sloven-
ských kartografi ckých vydavateľstiev, ktoré rešpektujú zása-
dy medzinárodnej štandardizácie.

4.  Návrh pravidiel používania slovenských endoným 
v cudzojazyčných textoch

Navrhované pravidlá používania názvov slovenských endo-
ným v cudzojazyčných textoch sa opierajú o sériu rezolúcií 
konferencií OSN o štandardizácii, ktoré sa prijali v priebehu 
uplynulých štyroch desaťročí na základe poznatkov a skúse-
ností deklarovaných jednotlivými členskými štátmi OSN. 

Relevantné otázky, ktoré rezolúcie riešia alebo deklarujú:
a)  Defi nujú kľúčové pojmy endonymum a exonymum 

a určujú ich vzájomný vzťah pri používaní:
–  endonymum je názov geografi ckého objektu v podobe 

napísanej v jednom z jazykov vyskytujúcich sa na úze-
mí, na ktorom sa geografi cký objekt nachádza; endony-
mum sa stáva ofi ciálnym názvom, ak ho štandardizova-
la príslušná názvoslovná autorita v ofi ciálnom (štátnom, 
úradnom) jazyku,

–  exonymum – vžitý názov je názov používaný v určitom 
jazyku pre geografi cký objekt nachádzajúci sa mimo 
územia, na ktorom má tento jazyk ofi ciálne postavenie, 
a má odlišnú podobu od názvu používaného v ofi ciál-
nom (štátnom, úradnom) jazyku alebo jazykoch územia, 
na ktorom sa geografi cký objekt nachádza. 

b)  Uznávajú, že vžité názvy tvoria živú a vitálnu súčasť jazy-
ka, avšak ich potreba a opodstatnenie najmä v medziná-
rodnom používaní sa stráca; odporúčajú názvoslovným 
autoritám pripraviť zoznamy aktuálnych exoným a záro-
veň posúdiť možnosti ich postupnej redukcie.

c)  Odporúčajú názvoslovným autoritám jednotlivých člen-
ských krajín zintenzívniť svoje úsilie a presviedčať štát-
ne orgány, vzdelávacie inštitúcie, dopravné spoločnosti, 
médiá a súkromné organizácie, aby zredukovali použí-
vanie exoným a rozšírili používanie štandardizovaných 
endoným.

d)  Odporúčajú, aby tam, kde sa geografi cké názvy používajú 
v publikáciách, na mapách a v dokumentoch, mali prioritu 
ofi ciálne názvy, t. j. endonymá. V tomto duchu sa ďalej 
odporúča, aby sa štandardizované endonymá používali na 
mapách určených na medzinárodné používanie, a tiež vo 
všetkých medzinárodných publikáciách, v ktorých sa geo-
grafi cké názvoslovie neobjavuje v súvislom texte. Tam, 
kde sa geografi cké názvoslovie objavuje v súvislom texte, 
možno použiť exonymá, ale vtedy je nevyhnutné uviesť 
súčasne a prednostne aj štandardizované endonymá.

e)  Pri názvoch geografi ckých objektov, ktoré patria pod suve-
renitu viac ako jedného štátu alebo sú rozdelené medzi dve 
a viac krajín, ak nemajú dohodnutú jedinú podobu, odpo-
rúčajú dodržiavať všeobecné pravidlo – akceptovať všet-
ky podoby názvov v každom jazyku, ktorý je ofi ciálnym 
(štátnym, úradným) jazykom v príslušných štátoch. 
Uvedené odporúčania sú zovšeobecneným súhrnom textu 

súvisiacich a nadväzujúcich rezolúcií s dôrazom na podsta-
tu preberaného problému. Úplné znenia rezolúcií prijatých 
na doterajších deviatich konferenciách OSN o štandardizá-
cii (Londýn 1967, Ženeva 1972, Atény 1977, Ženeva 1982, 
Montreal 1987, New York 1992, New York 1998, Berlín 
2002, New York 2007) v pôvodnej anglickej verzii, ako aj 

v slovenskom preklade dokumentuje sekretariát NK ÚGKK 
SR. 

Napriek tomu, že rezolúcie majú charakter odporúčaní 
(pretože sa o. i. prijímajú konsenzom), každá členská kraji-
na OSN môže individuálne docieliť ich záväznosť vhodným 
implementovaním prijatých medzinárodných zásad štandar-
dizácie do svojho systému právnych predpisov. V podmien-
kach SR sa to globálne realizovalo prijatím zákona [6] a jeho 
vykonávacej vyhlášky [7], resp. [8]. Detailné pokrytie prob-
lematiky štandardizácie sa však musí doriešiť následnými 
novelizáciami týchto právnych predpisov.

Pozrime sa opätovne na excerpované cudzojazyčné varian-
ty cez prizmu zosumarizovaných rezolúcii OSN a pokúsme 
sa stanoviť niekoľko zásad, z ktorých by sa dali následne 
naformulovať pravidlá praktického používania slovenských 
endoným v cudzojazyčných textoch: 
–  z defi nície exonyma jednoznačne vyplýva, že ktorékoľvek 

cudzojazyčné exonymum (anglické, nemecké či maďarské) 
slovenského endonyma môže existovať len v krajine (kraji-
nách), kde majú tieto jazyky ofi ciálne postavenie, ale nikdy 
nie v SR;

–  ak by sa aj vytvoril v SR korektný cudzojazyčný variant, 
ktorý by zodpovedal gramatickým a terminologickým nor-
mám cudzieho jazyka, nemá druhý podstatný znak exo-
nyma – nie je vžitý. Vžitým sa môže stať len v prostredí 
cudzieho jazyka, preto je aj nepredstaviteľné, aby anglič-
tina, nemčina alebo maďarčina prijali takéto cudzojazyčné 
varianty;

–  z rezolúcií nepriamo vyplýva, že nie každé slovenské endo-
nymum musí mať v každom cudzom jazyku náprotivok 
– cudzojazyčné exonymum, čo záleží na viacerých okol-
nostiach, ktoré sa zo SR nedajú ovplyvniť;

–  vydavateľ odbornej publikácie by mal rešpektovať prioritu 
slovenských endoným, ale ak má zámer uvádzať aj exony-
má, potom musí požiadať názvoslovnú autoritu, aby mu 
sprostredkovala alebo zabezpečila prístup k štandardizova-
ným exonymám v príslušnom jazyku. Potom je však povin-
ný rešpektovať len štandardizované exonymá;

–  na lepšie pochopenie a jednoznačnosť cudzojazyčného 
prekladu bude účelné, ak sa slovenské endonymum doplní 
korektným prekladom druhového označenia príslušného 
geografi ckého objektu, ale takým spôsobom, aby bolo evi-
dentné, že nie je súčasťou názvu – slovenského endonyma;

–  názvoslovná autorita je povinná vhodným spôsobom sprís-
tupniť cudzojazyčné štandardizované exonymá z relevant-
ných jazykov. Do úvahy prichádza knižná forma v rámci 
edície Geografi cké názvoslovné zoznamy OSN SR ale-
bo internetový portál ÚGKK SR. Zoznamy by mali byť 
udržiavané v aktuálnom stave, v závislostí od toho, či tá-
-ktorá zahraničná názvoslovná autorita vykoná redukciu 
alebo doplnenie svojich exoným.
Kvôli názornosti a na zreteľnejšiu formuláciu ďalej uve-

dených navrhovaných pravidiel uvádzame ako prílohu 2 
„Zoznam slovenských endoným, ktoré majú cudzojazyčné 
exonymá“. Zostavený je tak, aby bol porovnateľný so zozna-
mom v prílohe 1, preto sa vedľa niektorých endoným uvádza 
identické poradové číslo z prílohy 1. Bez poradového čísla 
sú uvádzané geografi cké objekty doplnené podľa ofi ciálnych 
zoznamov štandardizovaných cudzojazyčných exoným 
vydaných príslušnou zahraničnou názvoslovnou autoritou 
[11], [12] alebo excerpovaných z iných významných zdrojov 
ako sú mapové atlasy renomovaných zahraničných vydava-
teľstiev [13], [14], [15] a internetová encyklopédia Wikipédia 
[16]. Zvýraznené sú len štandardizované exonymá. Neštan-
dardizované exonymá sme do prílohy 2 doplnili preto, aby 
sa dalo porovnať, aké množstvo cudzojazyčných exoným 
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slovenských geografi ckých objektov sa vôbec v zahraničnej 
odbornej literatúre vyskytuje a koľko cudzojazyčných vari-
antov sa iniciatívne, ale kontraproduktívne, vytvorilo v SR 
za krátke obdobie cca desiatich rokov.

V ďalšom texte sa už budeme zaoberať samotným návr-
hom pravidiel používania slovenských endoným v cudzoja-
zyčných textoch.

Vydavateľ publikácie musí rozhodnúť, či v cudzojazyčnom 
texte budú len slovenské endonymá alebo aj cudzojazyčné 
exonymá. Zároveň berie do úvahy vzdelanostnú úroveň 
potenciálnych čitateľov a dbá na to, aby geografi cké názvo-
slovie ako celok bolo vyvážené. Ak má byť publikácia viac-
jazyčná (napr. v slovenčine/angličtine/nemčine, slovenčine/
nemčine/maďarčine a pod.), potom je hľadisko vyváženosti 
jednotlivých jazykov ešte dôležitejšie. 

V navrhovaných pravidlách sú príklady korektných 
cudzojazyčných variantov uvádzané vždy v poradí anglický/
nemecký/maďarský.
1.  Jednoslovné endonymum, ktoré nemá cudzojazyčné exo-

nymum, sa v texte uvedie aj s prekladom druhového ozna-
čenia takto:
– ... river Dunajec, ... Fluss Dunajec, ... folyó Dunajec, 
–  ... mountains Pieniny, ... Gebirge Pieniny, ... hegység 

Pieniny. 
    Druhové označenie sa musí k názvu pripojiť najmä vtedy, 
ak treba jednoznačne rozlíšiť rovnomenné objekty ako je 
napr. Orava, čo je zároveň rieka, vodná nádrž, ale aj re-
gión: ... river Orava, ... Fluss Orava, ... water reservoir 
Orava, ... Stausee Orava, ... víztározó Orava. V maďar-
skom preklade sa pre rieku a región môže použiť existujú-
ce exonymum Árva: ... folyó Árva, ... régió Árva. 

2.  Jednoslovné endonymum, pre ktoré existujú cudzojazyčné 
exonymá, sa uvedie tak, že na prvom mieste je vždy endo-
nymum a za ním v zátvorkách exonymum, napr.:
–  ... Karpaty (Carpathians), ... Karpaty (Karpaten), ... 

Karpaty (Kárpátok),
–  ... Bratislava (Pressburg), ... Bratislava (Pressburg), 

... Bratislava (Pozsony).
    V súvislom texte, ak sa názov viackrát opakuje, endo-
nymum spolu s exonymom sa uvedú na mieste ich prvého 
výskytu. Ďalej sa môže uvádzať už len príslušné exony-
mum Carpathians, Karpaten, Kárpátok bez zátvoriek.

Komentár k prílohe 2:
Zoznam je spracovaný v rozsahu slovenských geografi ckých 
objektov zaradených do ofi ciálneho zoznamu maďarských 
exoným [11]. Zvýraznené sú len štandardizované exonymá. 
Vedľa niektorých štandardizovaných exoným sú uvedené aj 
neštandardizované podoby excerpované z internetovej ency-
klopédie Wikipédia. 

Z Wikipédie boli vyexcerpované aj ostatné neštandardi-
zované exonymá. Na jej stránkach sa vyskytuje ďalších 91 
slovenských miest, ktoré majú neštandardizované maďarské 
exonymá, z nich 61 má aj neštandardizované nemecké exo-
nymá. 

Exonymá excerpované zo zahraničných mapových atla-
sov [13], [14], [15] sa nepovažujú za štandardizované. Na 
odlíšenie od internetového zdroja sú označené písmenom 
(A). 

Čísla v prvom stĺpci sú identické s poradovými číslami 
endoným zo zoznamu cudzojazyčných variantov slovenských 
... (príloha 1).

Fičor, D.: Kontraproduktívna tvorba cudzojazyčných variantov…

Dokončenie prílohy 2



Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 10 219

3.  Pri preklade si treba uvedomiť, aký status má príslušný geo-
grafi cký objekt. Konkrétne Dunaj pretekajúci niekoľkými 
európskymi krajinami má prirodzene aj niekoľko endo-
ným – nemecké a rakúske Donau, maďarské Duna atď., 
ale v anglickom jazyku názov Danube je exonymom. 
V texte sa to vyjadrí takto: Dunaj (Danube) ..., Dunaj/
Donau ..., Dunaj/Duna. Podobne rieka Morava, ktorá 
tvorí spoločnú štátnu hranicu medzi SR a Rakúskom, by sa 
v trojjazyčnom texte na mieste prvého výskytu mala uviesť 
trojicou názvov Morava/March (Morva). V pokračova-
ní anglického textu môže byť už len Morava, nemeckého 
March a maďarského Morva.

4.  Neprípustné sú úpravy slovenských adjektív do cudzoja-
zyčného tvaru, či už vynechávaním diakritických znamie-
nok (Dobsinska, Strazovske), pridaním nemeckej alebo 
maďarskej prípony (Belaer, Gombasecker, Revucaer, Och-
tinska-i, Vinnei), alebo náhradou substantíva za adjektívum 
(Belá, Dobšiná, Gombasek, Ochtiná, Revúca, Strážov, Vin-
né).

5.  Viacslovné slovenské endonymum, ktorého súčasťou je 
druhové označenie, sa uvedie tak, že korektný preklad dru-
hového označenia sa predradí endonymu, napr.:
–  hills Myjavská pahorkatina, ... Hügelland Myjavská 

pahorkatina, ... dombság Myjavská pahorkatina,
–  lakes Slnečné jazerá, ... Seen Slnečné jazerá, ... tavak 

Slnečné jazerá,
–  ice cave Demänovská ľadová jaskyňa, ... Eishöhle 

Demänovská ľadová jaskyňa, ... jégbarlang Demänov-
ská ľadová jaskyňa,

–  town Kysucké Nové Mesto, ... Stadt Kysucké Nové 
Mesto, ... város Kysucké Nové Mesto.

6.  Ak ide o preklad odborného textu, v ktorom záleží, aby bol 
geografi cký objekt čo najpresnejšie defi novaný, odporúča 
sa použiť presné preklady geografi ckých termínov uvedené 
v špecializovaných názvoslovných publikáciách [17], [18]. 
Ak v cudzojazyčnom texte nestačí uviesť len všeobecne 
napr. pohorie ako mountains/Gebirge/hegység, potom 
treba termín pohorie spresniť na vrchovina a v odbor-
nom preklade bude spojenie highlands Revúcka vrcho-
vina/Hügelland Revúcka vrchovina/magasföld Revúcka 
vrchovina.

7.  Nesprávny je taký prístup, ak sa na vytvorenie nového 
cudzojazyčného variantu použije analógia podľa existujú-
ceho ofi ciálneho exonyma. Napr. z anglického exonyma 
Danube sa nemôžu vytvoriť varianty Danubian Plain, 
Danube lowland, ktoré by mali zodpovedať slovenskému 
endonymu Podunajská nížina. Nesprávne sa vytvorili aj 
nemecké varianty Donautiefebene, Donaubene (a ďal-
šie), ale aj maďarské Dunamenti-sikság, Duna menti 
alföld (a ďalšie), napriek tomu, že v danom prípade názvy 
Donau, resp. Duna majú status cudzojazyčného endo-
nyma. Korektné cudzojazyčné varianty budú: lowlands 
Podunajská nížina, Niederung Podunajská nížina alebo 
Tiefl and Podunajská nížina, alföld Podunajská nížina.

8.  Častou chybou pri zostavovaní slovenského (východisko-
vého) textu je nesprávne spájanie názvov s rovnakým sub-
stantívom v jednej vete, čo vytvára predpoklad aj na chybu 
v cudzojazyčnom texte. Nesprávne je napr. spojenie Vyso-
ké a Nízke Tatry, Veľká a Malá Fatra, Malé a Biele Kar-
paty alebo Veľká Studená a Malá Studená dolina, pretože 
vzniká dojem, že ide len o jeden geografi cký objekt a nie 
dva. Aj napriek snahe o úspornosť textu treba zásadne vždy 
uviesť plné znenie názvov všetkých objektov, teda Vysoké 
Tatry a Nízke Tatry, Veľká Fatra a Malá Fatra atď.
Týchto osem pravidiel by mohlo stačiť na to, aby sa pre-

kladateľom poskytol návod, ako prekladať slovenský text do 

niektorého z uvedených jazykov. Prirodzene, môže ich byť 
viac a precíznejšie formulovaných, ale to by malo byť úlohou 
kompetentných orgánov, menovite NK a ÚGKK SR.

V záujme objektívnosti treba konštatovať, že uvedeným 
pravidlám zodpovedá zopár cudzojazyčných variantov uve-
dených v prílohe 1. V angličtine napr. v č. 11 variant The ice 
cave Dobšinská ľadová jaskyňa, v č. 13 variant the river 
Dunajec, v č. 29 variant the peak Lomnický štít, v č. 68 
variant water reservoir Veľká Domaša a niekoľko ďalších. 
V nemčine napr. v č. 1 variant Höhle Belianska jaskyňa, 
v č. 4 variant Gebirge Bukovské vrchy, v č. 13 variant Fluss 
Dunajec, v č. 70 variant See Vinianske jazero a ďalšie. 
V maďarčine len v č. 31 variant Malá Fatra (Kis-Fátra) 
a v č. 75 variant Vysoké Tatry (Magas-Tátra).

Dohromady by sme napočítali asi 20 vyhovujúcich varian-
tov, čo sú len 2 % z celkového počtu 896 vyexcerpovaných 
cudzojazyčných variantov. Preto to treba považovať viac za 
náhodu ako za vedomé dodržanie zásad štandardizácie.

5. Návrh riešenia eliminácie cudzojazyčných variantov

V závere 2. kapitoly sme konštatovali, že zákon [6] ani 
jeho vykonávacia vyhláška [7], resp. [8] neriešia dostatoč-
ne podrobne používanie slovenských endoným v cudzoja-
zyčných textoch, a ani používanie endoným a exoným vo 
všeobecnosti. Pôvodné znenie zákona z roku 1995 v časti 
„Štandardizácia geografi ckého názvoslovia“ siedmimi usta-
noveniami § 18 riešilo v podstate len kompetenčnú a pro-
cedurálnu stránku štandardizácie. Vykonávacia vyhláška 
[7] v hlave „Postup pri štandardizácii geografi ckého názvo-
slovia“ v § 43 až 47 vymedzila druhy názvov nesídelných 
geografi ckých objektov z územia SR, podrobnejšie rozviedla 
vydávanie rozhodnutí, posudzovanie návrhov na štandar-
dizáciu, zverejňovanie štandardizovaných geografi ckých 
názvov a ich dokumentáciu. Prvá novela zákona [6] – zákon 
č. 423/2003 Z. z. – defi novala o. i. nosný pojem štandardi-
zácia geografi ckého názvoslovia a určila, aké názvy nesí-
delných geografi ckých objektov z územia SR sú neprípustné. 
Vykonávacia vyhláška [7] v tom čase novelizovaná nebola.

Až druhá novela zákona [6] – zákon č. 346/2007 Z. z. 
– priniesla ustanovenia odborného charakteru, ktoré jasne 
proklamujú, že štandardizácia sa vykonáva v súlade s medzi-
národnými zásadami štandardizácie, a čo je pre riešený 
problém podstatné, rozšírila záväznosť štandardizovaných 
geografi ckých názvov na „vydavateľov kartografi ckých diel 
a odborných publikácií vydávaných v cudzom jazyku a na 
používanie v tlači a iných prostriedkoch masovej komuni-
kácie šírených v cudzom jazyku“. Táto právnicky kulantná 
formulácia záväznosti sa dá vyjadriť tiež výstižne a jedno-
značne tak, že „preklady štandardizovaných geografi c-
kých názvov (slovenských endoným) do cudzích jazykov 
sú neprípustné“. 

Po ďalšej novele zákona [6] (zákon č. 600/2008 Z. z.) 
bola v roku 2009 vydaná aj jeho nová vykonávacia vyhláš-
ka [8]. V jej pracovnom návrhu bola vecná, odborná stránka 
štandardizácie dostatočne podrobne spracovaná v paragrafe 
o používaní štandardizovaných geografi ckých názvov, ale 
tento sa z procedurálnych, legislatívno-technických dôvodov 
do konečného znenia vyhlášky nedostal. Zostáva len veriť, 
že pri budúcej novelizácii oboch právnych predpisov sa bude 
pamätať na všetky formálne náležitosti. To však znamená, že 
v období najbližších dvoch – troch rokov sa treba zamerať 
predovšetkým na osvetu štandardizácie, čo sa v minulosti 
nedocenilo.
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Aké kroky by sa mali vykonať, aby sa naštartoval proces 
postupnej systematickej eliminácie cudzojazyčných varian-
tov? 
1.  Dopracovať a v krátkom čase vydať metodickú pomôc-

ku pre vydavateľov a prekladateľov, ktorú s pracovným 
názvom „Zásady používania názvov slovenských geo-
grafi ckých objektov v cudzojazyčných textoch publikácií 
vydávaných v SR“ prerokovala v minulých rokoch NK 
ÚGKK SR.

2.  Zostaviť zoznam cudzojazyčných exoným slovenských 
geografi ckých objektov, tak ako ich štandardizovali 
zahraničné názvoslovné autority. Zoznam by mal obsa-
hovať predovšetkým anglické, nemecké, ruské exonymá 
a exonymá z jazykov susedných štátov, t. j. z maďarčiny, 
poľštiny a ukrajinčiny. Zoznam by bolo vhodné publikovať 
prostredníctvom internetového portálu ÚGKK SR, aby bol 
voľne prístupný.

3.  Usporiadať odbornú diskusiu s vydavateľmi, preklada-
teľmi a novinármi, prípadne s ďalšou relevantnou skupi-
nou používateľov geografi ckého názvoslovia o národnej 
a medzinárodnej štandardizácii formou konferencie alebo 
seminára. Obsahová náplň by sa mala zvážiť a akciu prí-
padne uskutočniť viackrát.

4.  Sústrediť sa na urýchlené odstránenie nevhodných cudzoja-
zyčných variantov na ofi ciálnom internetovom portáli ces-
tovného ruchu Slovakia.travel [9] a vhodným spôsobom 
presvedčiť správcu tohto portálu o nevyhnutnosti používať 
štandardizované geografi cké názvy. Možno predpokladať, 
že práve prostredníctvom tohto portálu sa aj ostatné sub-
jekty pôsobiace v cestovnom ruchu naučia korektne použí-
vať slovenské endonymá v cudzojazyčnej komunikácii.

5.  Pokračovať v represívnych opatreniach formou výkonu 
štátneho dozoru pri používaní štandardizovaných geogra-
fi ckých názvov, ktorý má ÚGKK SR v kompetencii na 
základe novely zákona [6] z roku 2003. Inšpekcie dodržia-
vania záväzných ustanovení zákona pri vydávaní nepe-
riodických publikácií vykonané v rokoch 2004 až 2007 
v niekoľkých vydavateľských subjektoch boli dostatočne 
účinné, pretože sa prijali opatrenia, ktoré by mali dlhodo-
bo zabezpečiť dodržiavanie zásad štandardizácie.

6. Záver

Patrí sa vysloviť uznanie ÚGKK SR za to, že plné štyri 
desaťročia nepretržite venuje pozornosť štandardizácii, keď 
prostredníctvom realizácie každoročných plánov činnosti NK 
systematicky plní záväzky vyplývajúce z medzinárodných 
konferencií OSN o štandardizácii. Neskromným výsledkom 
tohto úsilia je možnosť s pokojným svedomím vyhlásiť, že 
porušovanie zásad národnej a medzinárodnej štandardizácie 
pri tvorbe a vydávaní kartografi ckých diel slovenskými vyda-
vateľskými subjektmi je minulosťou.

Preto si dovolíme vysloviť presvedčenie, že ani aktuálny 
problém cudzojazyčných variantov príznačný pre inú kate-
góriu publikácií a inú skupinu vydavateľstiev, ktorý bol tým-
to príspevkom dostatočne preukázaný, nezostane dlho nepo-
všimnutý.

SR patrí medzi tie členské krajiny, ktoré odporúčania kon-
ferencií OSN o štandardizácii iniciatívne plnia, preto si myslí-
me, že sa nájde vyhovujúce riešenie aj na postupné odstránenie 
cudzojazyčných variantov z odbornej literatúry. Vyriešením 
tohto problému sa nielenže upevní kredit SR na medzinárod-
nom fóre, ale sa vykoná aj veľmi užitočný a záslužný skutok 
na ochranu čistoty spisovného jazyka. 
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Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV

27. odborné rokovanie geodetických 
a katastrálnych služieb štátov bývalej 
rakúsko-uhorskej monarchie

061:528

V dňoch 10. až 12. 5. 2010 sa v chorvátskom Vukovare konalo 27. 
odborné rokovanie geodetických a katastrálnych služieb ná-
stupníckych štátov bývalej rakúsko–uhorskej monarchie. Na 
medzinárodnom stretnutí sa zišli zástupcovia Spoločenstva pred-
staviteľov geodeticko-katastrálnych služieb regiónu strednej Európy 
– štátov Chorvátska, Rakúska, Českej republiky, Slovenskej republi-
ky, Južného Tirolska a Trentina, Slovinska a Maďarska (obr. 1, pozri 
2. str. obálky). Cieľom spoločenstva regiónov a štátov, ktoré majú 
spoločné historické väzby na úseku katastra nehnuteľností (KN), je 
podporovať rozvoj a vzájomnú informovanosť v tejto oblasti. Hos-
titeľskou organizáciou bol chorvátsky Štátny geodetický úrad Dr-
žavna geodetska uprava (DGU). Účastníkov konferencie privítali 
vicežupan oblasti Vukovar-Srijem Željko Cirba, starosta Vukovaru 
Željko Sabo a riaditeľ hostiteľskej organizácie Željko Bačić. 

Témou rokovania boli Informačné systémy a elektronické katas-
trálne služby. Počas konferencie bol v rámci zaujímavých prezen-
tácií predstavený pokrok a rozvoj v oblasti informačných systémov, 
elektronické služby v KN, rovnako ako plány do budúcnosti. 

Chorvátsko – Systém registrácie nehnuteľností v Chorvátsku je 
založený na dvoch osobitných registroch. KN patrí pod ministerstvo 
životného prostredia, územného plánovania a výstavby (t. j. DGU), 
pozemková kniha pod ministerstvo spravodlivosti. 

Písomná časť katastrálneho operátu z pohľadu informačných 
 technológií je postavená ako decentralizovaný systém so 112 lo-
kálnymi databázami na 112 katastrálnych úradoch. Katastrálne 
úrady sú s centrálnou databázou v Záhrebe spojené cez virtuálnu 
pri vátnu sieť. Centrálna databáza, ktorá je replikou lokálnych data-
báz,  poskytuje údaje na internete prostredníctvom webovej stránky 
www.katastar.hr. Aktualizácia centrálnej databázy a následne webo-
vej stránky sa realizuje jedenkrát za deň. Ochrana proti neopráv-
nenému automatizovanému kopírovaniu údajov z portálu je zabez-
pečená cez generátor kontrolného čísla, tzv. Captcha kód. Systém 
obsahuje údaje z celého Chorvátska (2,8 mil. listov vlastníctva, 
14,5 mil. parciel, 2,4 mil. osôb) a je zriadený tak, aby dokázal po-
skytnúť údaje 15 000 používateľom (počet pripojení) za hodinu.
Kvôli ochrane osobných údajov nie je možné vyhľadávanie údajov  
podľa mena vlastníka, a tiež nie je možné získať ostatné osobné 
údaje o vlastníkoch. Prevádzka internetovej stránky s úradnými ka-
tas trálnymi údajmi bola spustená v novembri 2005. Odvtedy až do 
mája 2010 bolo v systéme zaznamenaných 29 mil. požiadaviek na 
vyhľadanie údajov. E-kataster umožňuje bezplatný prístup bez re-
gistrácie. Údaje na portáli sú ofi ciálne, ale nie je ich možné použiť 
na právne účely. 

Geoportál www.geo-portal.hr je koncipovaný v súlade s geo-
priestorovou architektúrou defi novanou špecifi káciami Open Geo-
spatial Consortium (OGC), s normami ISO a smernicou INSPIRE 
a je postavený na princípe Service Oriented Architecture (SOA). Na 
geoportáli sú dostupné: základná mapa Chorvátska, digitálne orto-
fotomapy farebné a čiernobiele, katastrálne mapy, databáza geode-
tických bodov a metadáta podľa ISO 19115. Dostupné sú webové 
služby (WMS, CS-W/AXL, WPOS, WSS) a obchodný modul.

Rakúsko – Databáza pozemkov (Grundstücksdatenbank – GDB) 
je verejným registrom prístupným na internete, ktorý poskytuje úda-
je z KN aj z pozemkovej knihy. Pozemkovú knihu spravujú okresné 
súdy (patria pod ministerstvo spravodlivosti), KN spravuje rakús-
ky Spolkový úrad pre kalibráciu a zememeračstvo (Bundesamt für 
Eich- und Vermessungswesen – BEV). GDB je v súčasnosti vedená 
BEV v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti centrálne pre celé 
Rakúsko. 

V roku 2005 sa na základe iniciatívy ministerstva spravodlivosti 
začal vytvárať nový koncept fungovania GDB, ktorý bol spustený do 
prevádzky v auguste 2010. Cieľom projektu je vytvorenie základné-
ho registra e-Governmentu (elektronickej verejnej správy) pozostá-
vajúceho z 2 samostatných databáz (1 databáza pre KN a 1 databáza 

pre pozemkovú knihu), ktoré si jedenkrát za deň budú vymieňať 
údaje. V rámci projektu sú vytvorené nové/vylepšené produkty, na-
pr. digitálna katastrálna mapa, nahliadanie do pripravovaného stavu 
údajov, historický stav údajov, digitálne archívy a produkty webo-
vých služieb. Zvýšenie právnej istoty je zabezpečené elektronickým 
podpisom na produkty KN aj pozemkovej knihy vrátane archívov. 
Po spustení nového systému budú geodeti odovzdávať geometrické 
plány už len elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. 
Dokumenty budú odovzdávať vo formáte PDF/A-1b, ktorý zabez-
pečuje osvedčenú kópiu vizuálnej podoby dokumentu. Formát PDF/
/A-1b, určený na dlhodobú archiváciu elektronických dokumentov, 
je v súlade s normou ISO 19005-1:2005. Notári budú odovzdávať 
zmluvy povinne vo forme tabuľky (opatrené zaručeným elektronic-
kým podpisom), v ktorej budú štruktúrovane vyznačené prevádzané 
nehnuteľnosti. Údaje z tabuľky sa po kontrole príslušným pracov-
níkom automaticky preklopia do databázy. Zmluvu notári okrem 
tabuľkovej formy urobia aj vo forme voľne písaného textu. Po spus-
tení nového systému sa budú archívy viesť už len v digitálnej forme, 
pričom bude k dispozícii jeden spoločný digitálny archív pre BEV 
aj ministerstvo spravodlivosti. 

Česká republika (ČR) – Český úřad zeměměřický a katastrál-
ní (ČÚZK) prezentoval elektronické služby poskytované v rezorte. 
Platená služba diaľkového prístupu do KN (https://katastr.cuzk.cz/) 
umožňuje získavať údaje KN z celého územia ČR cez internet. Vý-
stupy sú formálne aj vecne úplne zhodné s dokumentmi vydanými 
v tom istom čase katastrálnymi úradmi. Výstupy sú označené elek-
tronickou značkou založenou na kvalifi kovanom systémovom certi-
fi káte a majú charakter verejnej listiny. Overené výpisy z KN môžu 
vydávať aj notári, krajské úrady, matriky, obecné úrady vrátane úra-
dov mestských častí, vybrané zastupiteľské úrady, Česká pošta, š. p., 
a Hospodářská komora ČR. Takisto sa dajú získať prostredníctvom 
asistovaného miesta výkonu verejnej správy – tzv. Czech POINT 
(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), kde je 
možné získať výpisy aj z iných verejných i neverejných registrov 
– napr. výpis zo živnostenského a z obchodného registra, z registra 
trestov atď. 

Jednou zo služieb e-Governmentu je bezplatné nahliadanie do 
KN (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Umožňuje získavať vybrané 
údaje KN a sledovať informácie o stave katastrálneho konania. V ro-
ku 2009 bola doplnená možnosť nahliadania do KN prostredníctvom 
mobilných telefónov (http://m.nahlizenidokn.cuzk.cz/). 

V roku 2008 bola spustená skúšobná prevádzka webových ma-
pových služieb (WMS) pre katastrálne mapy. Geoportál ČÚZK 
(http://geoportal.cuzk.cz/) je internetovým riešením poskytova-
nia geografi ckých podkladov. V súlade s požiadavkami smernice 
 INSPIRE bol v roku 2009 podľa rezortného metaúdajového profi lu 
naplnený súbor metainformácií o poskytovaných údajoch a služ-
bách. Jeden zo 4 základných registrov e-Governmentu – Register 
územnej identifi kácie, adries a nehnuteľností – je vo fáze budovania 
a napĺňania údajmi.

Slovenská republika – Prezentácia Úradu geodézie, kartografi e 
a katastra SR bola rozdelená na dve časti – novinky v oblasti elektro-
nizácie služieb geodézie, kartografi e a KN, ktoré sa rezortu podarilo 
zaviesť, a prebiehajúca realizácia plánov stanovených v národných 
projektoch fi nancovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie 
v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). 

V prvej časti bol prezentovaný katastrálny portál (www.kataster-
portal.sk), ktorý je základom poskytovania elektronických služieb 
v rezorte. Medzi zrealizované novinky patria: elektronické katastrál-
ne konania, možnosť podania oznámenia o zamýšľanom návrhu na 
vklad cez internetový katastrálny portál a systém odosielania pošty 
cez centrálnu obálkovaciu linku rezortu. Tieto 3 novinky tvoria pr-
vé kroky k napĺňaniu cieľov e-Governmentu. Taktiež bola spome-
nutá polovičná sadzba poplatkov za elektronické návrhy na vklad. 
V oblasti geodézie bol predstavený plán zavedenia novej realizácie 
JTSK09 a v oblasti INSPIRE nový zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej 
infraštruktúre pre priestorové informácie, ktorý nadobudol účinnosť 
1. 2. 2010. 

V druhej časti boli prezentované 2 projekty schválené v rámci 
OPIS – Elektronické služby KN a Elektronické služby KN – Zá-
kladná báza údajov pre geografi cký informačný systém. Vzhľadom 
na tému konferencie sa väčší dôraz kládol na prezentáciu prvého 
projektu, ktorý rieši rozvoj informačného systému (IS) KN. V pro-
jekte budú realizované nasledujúce aktivity: vytvorí sa centrálny 
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systém KN, zriadi sa centrálne elektronické registratúrne stredisko, 
zavedie sa rezortná elektronická podateľňa a v rámci IS sa vytvorí 
rozhranie, ktoré zabezpečí výmenu údajov medzi okolitými IS iných 
povinných osôb, čím sa docieli interoperabilita v oblasti verejnej 
správy. Rozvoj IS rezortu sa bude realizovať v súlade so štandardmi 
pre IS verejnej správy.

Južné Tirolsko a Trentino – Prezentovaná súčasná situácia v KN 
je identická v obidvoch nezávislých regiónoch. Osobitne vedú po-
zemkovú knihu a osobitne KN. V prevádzke KN je decentralizovaný 
systém. Na každom katastrálnom úrade je 1 server pre grafi ku KN 
a 1 server pre administratívne činnosti, pričom na každom úrade sú 
tieto dva komponenty duplicitné. Do pozemkového katastra sa odo-
vzdávajú geometrické plány osobne – na diskete, USB alebo CD, do 
katastra budov sa odovzdávajú podania buď osobne (disketa, USB, 
CD), alebo cez internetovú aplikáciu. Naopak, údaje z KN je možné 
poskytovať úplne elektronicky cez internetové aplikácie. Na stránke 
http://www.openkat.it/ sú dostupné informácie z pozemkovej knihy, 
informácie z katastra budov, z pozemkového katastra – katastrálne 
mapy a informácie o geodetických bodoch. Na poskytovanie údajov 
cez internet je potrebné mať pridelené meno a heslo. Internetový 
portál je certifi kovaný. On-line služba je spoplatnená paušálnym po-
platkom na rok, pričom každý dopyt na údaje je spoplatnený samos-
tatne. Obce a mestá tieto ofi ciálne údaje KN predávajú ďalej, pričom 
polovica zo získaných peňazí sa vracia späť do KN. V súčasnosti 
ešte nemajú k dispozícii metaúdaje podľa požiadaviek INSPIRE. 
Pri budovaní systému neboli použité žiadne normy ani štandardy 
OGC.

Slovinsko – V Slovinsku funguje každý register (pozemkový ka-
taster, pozemková kniha a kataster budov) osobitne. V súčasnosti sa 
pripravuje ich elektronické prepojenie, t. j. register nehnuteľností. 
IS Zememeračského úradu v Slovinsku je organizovaný v dvoch 
rovinách: produkčnej a distribučnej. Produkčnú úroveň predstavujú 
jednotlivé úrady, kde sa uskutočňujú procesy zriadenia a aktualizá-
cie pozemkového katastra, katastra budov, registra nehnuteľností, 
registra štátnych hraníc a registra priestorových jednotiek. Jedenkrát 
denne sa produkčná databáza preklápa do distribučnej databázy, 
z ktorej sa poskytujú údaje na internete (http://e-prostor.gov.si/). 
Distribučná databáza tvorí základ elektronických katastrálnych slu-
žieb. Na portáli e-Prostor je možné nájsť tieto databázy: databázu 
nehnuteľností, evidenciu trhu s nehnuteľnosťami (k dispozícii sú aj 
ceny nehnuteľností), topografi cké a kartografi cké údaje, centrálny 
kataster hospodárskej infraštruktúry vo verejnom sektore a štátny 
súradnicový systém. Hlavnými účastníkmi v systéme centrálneho 
katastra hospodárskej infraštruktúry vo verejnom sektore sú obce, 
ministerstvá, vlastníci hospodárskych infraštruktúr vo verejnej ob-
lasti, ktorí údaje aj dodávajú, ďalej používatelia údajov, ktorí ich 
potrebujú k svojej práci a geodézia ako systémový sprostredkovateľ. 
Dodávatelia údajov sú zo zákona povinní odovzdávať údaje do tohto 
systému. Systém je otvoreným registrom – od roku 2006 má doň 
prístup cez internet zadarmo po pridelení mena a hesla ktokoľvek. 
Všeobecne môžu používatelia získať údaje buď osobne na úrade, 
alebo si ich môžu vyhľadať na internete. Na internete nájdu aktuál-
ny stav a sčasti aj historické údaje. Pre neregistrovaných používate-
ľov je umožnené len jednoduché vyhľadávanie, pre registrovaných 
používateľov (fyzické a právnické osoby, ktoré majú svoju činnosť 
zaregistrovanú) je k dispozícii rozšírené vyhľadávanie. Na internete 
sa nachádza aj katalóg metaúdajov. Návrhy na katastrálne konanie 
možno podávať elektronicky, avšak úrad zatiaľ odpovedá len papie-
rovou formou. Úrady poskytujú geodetom údaje na požiadanie elek-
tronicky, ale ešte aj v papierovej forme, a takisto výsledky merania 
odovzdávajú geodeti na elektronických médiách, ale aj na papieri. 
V súčasnosti ešte nie sú vydávané elektronicky so zaručeným elek-
tronickým podpisom listy vlastníctva ani katastrálne mapy.

Maďarsko – Ústredným orgánom v oblasti KN je Inštitút geo-
dézie, kartografi e a diaľkového prieskumu (Földmérési és Távérzé-
kelési Intézet – FÖMI), ktorý sídli v Budapešti. FÖMI patrí pod 
ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, oddelenie sprá-
vy pozemkov a geoinformácií. 121 pozemkových úradov posiela 
jedenkrát denne cez intranetovú sieť Takarnet aktualizácie zo svo-
jich lokálnych databáz do centrálnej databázy vo FÖMI. Centrálna 
databáza, ktorej obsahom sú katastrálne mapy aj údaje z pozemko-
vej knihy, má svoju záložnú kópiu na prípad výpadku. Elektronic-
ké služby KN sú vo fáze vývoja. Projekt s názvom „Elektronický 
systém nonstop služieb katastrálnych údajov cez klientsku bránu“, 

ktorý sa realizuje od roku 2008 do roku 2011, je jedným z projektov 
e-Governmentu. Doterajší systém Takarnet sa rozširuje o webové 
služby. Počas prechodného obdobia bude fungovať aj starý, aj nový 
systém. Poskytovanie katastrálnych služieb cez internet a tiež elek-
tronických platieb sa rieši v rámci projektu. V súvislosti s informač-
nou bezpečnosťou sa má zaviesť elektronický podpis a elektronická 
časová pečiatka. Druhým projektom je technická výstavba digitál-
nej katastrálnej mapy DATR – objektovo orientovaného mapového 
systému. DATR je vytváraná v súlade s navrhovanou normou ISO 
19152 Land Administration Domain Model (norma vzniká na zákla-
de iniciatívy holandských expertov a v súčasnosti je vo fáze návrhu 
pre komisiu ISO). V priebehu 2 rokov sa plánuje vytvorenie návrhu 
národného metaúdajového profi lu. 

Prezentácie a následné intenzívne diskusie ukázali, že téma tohto-
ročnej konferencie bola zvolená dobre, pretože elektronické služby 
sú v centre aktivít všetkých zúčastnených organizácií. Hoci vývoj 
v oblasti IS a elektronických katastrálnych služieb v jednotlivých 
krajinách nie je rovnaký, ich cieľ je zhodný – vytvoriť efektívne 
a spoľahlivé moderné systémy a služby, ktoré budú schopné rea-
govať na potreby používateľov. Z rozvoja informačných a komuni-
kačných technológií je zrejmé, že decentralizované distribuované IS 
postupne nebudú schopné efektívne spĺňať požiadavky a postupne 
sa budú vytvárať viac či menej centralizované katastrálne IS založe-
né na technológiách geografi ckých informačných systémov. Okrem 
centralizácie pôvodne decentralizovaných databáz je novým tren-
dom integrácia s ďalšími verejnými databázami. Je nepochybné, že 
aktivity v oblasti rozvoja e-Governmentu predstavujú ďalší krok vo 
vývoji týchto systémov, preto účastníci sympózia poukazovali na 
význam takýchto aktivít v jednotlivých inštitúciách.

Miestom budúcoročného rokovania bude mesto Pécs v Maďarsku. 
Zástupca riaditeľa maďarského FÖMI István Farkas (obr. 2) prijal za 
FÖMI organizovanie v poradí už 28. konferencie v roku 2011. Po 
vzájomnej dohode účastníkov sa bude budúcoročné stretnutie niesť 
v duchu témy Digitálne archívy a manažment dokumentov.

Ing. Martina Behuliaková,
Úrad geodézie, kartografi e a katastra SR

Obr. 2 Riaditeľ hostiteľskej organizácie – chorvátskeho 
DGU Ž. Bačić (vpravo) odovzdáva poverenie zorganizovať 
nasledujúcu konferenciu zástupcovi riaditeľa maďarského 

FÖMI I. Farkasovi

Z MEDZINÁRODNÝCH STYKOV



Geodetický a kartografický obzor
ročník 56/98, 2010, číslo 10 223

Plenární zasedání Stálého výboru 
pro katastr v Evropské unii –
– Madrid 2010
061:528

Ve dnech 31. 5. až 3. 6. 2010 se ve španělském Madridu konalo ple-
nární zasedání Stálého výboru pro katastr v Evropské unii (Perma-
nent Committee on Cadastre – PCC), kterému předcházela Konfe-
rence o katastru, zásadách veřejné politiky a ekonomické činnosti. 

Konferenci zahájila Dolores Beato, generální tajemnice pro 
oblast daní z Ministerstva hospodářství a fi nancí ve Španělsku, která 
zdůraznila potřebnost a důležitost katastrálních informací pro rozvoj 
ekonomiky i prosperity státu (obr. 1, viz 2. str. obálky). 

Na její úvodní řeč navázal příspěvek generálního ředitele kata-
stru Ángela Álvareze, o dalším užití katastrálních informací ve 
Španělsku. Generální ředitelství pro katastr (Dirección General del 
Catastro – DGC) je zodpovědné za řízení, aktualizaci a distribuci 
v katastru na 95 % území státu. Katastrální model ve Španělsku 
je založen na stálé aktualizaci dat ve spolupráci s různými orgány 
veřejné správy a soustředí se na zjednodušený přístup a další užití 
dat, která spravuje, včetně více než 41 milionů informací o pozem-
cích a 35 milionů o nemovitostech. Jeho politika zjednodušila užití 
katastrálních informací pro mnoho soukromých i veřejných institucí 
a v současnosti zavádí další speciální opatření směřující ke zlepšení 
tohoto cíle. Další příspěvky se týkaly role katastrálních informací 
při zavádění Směrnice o opakovaném užití dat veřejného sektoru 
(Public Sector Information – PSI), její aplikace a problémů při jejím 
výkladu. Základní principy budování této směrnice jsou dva, a to 
zajistit vnitřní transparentnost trhu a čestnou konkurenci stanove-
ním minimálních pravidel pro opakované užívání PSI napříč člen-
skými státy Evropy.

Na tyto příspěvky navázala skupina krátkých prezentací z člen-
ských zemí PCC o nejlepších zkušenostech s šířením katastrálních 
informací ve svých regionech. Postupně se představily následující 
země: Nizozemí, Rakousko, Německo, Portugalsko, Polsko, Česká 
republika, Slovensko, Dánsko, Itálie a Maďarsko. Jak Česká repub-
lika, tak Slovensko (obr. 2, viz 2. str. obálky) představily v poměrně 
krátkém čase, který byl k dispozici, ucelený systém šíření informací 
v obou zemích s důrazem na spokojenost zákazníka.

 První den konference byl ukončen jednáním u kulatého stolu na 
téma iniciativ zlepšujících přístup ke katastrálním informacím, kde 
se představil mimo jiné Harry Uitermark z Mezinárodní organizace 
pro standardizaci (ISO), která je největším světovým navrhovatelem 
a vydavatelem mezinárodních standardů a jako nevládní organizace 
tvoří most mezi veřejným a soukromým sektorem. V současnosti 
ISO pracuje na standardech ISO/DS 19152 – Geografi cká infor-
mace. V této souvislosti se zmínil o LADM (Land Administration 
Domain Model), jehož cílem je defi novat standardy pro rozšiřova-
telný základní model k rozvoji efektivního a výkonného katastrál-
ního systému. 

Druhý den konference byl věnován potřebám společností, užívají-
cích katastrální informace, a potřebám řídících společností z oblas-
ti informačních médií a geografi ckých informací. Zástupci všech 
zúčastněných organizací a společností se shodli na tom, že ke své 
kvalitní práci potřebují od veřejné správy získávat data elektronicky, 
mít možnost je kombinovat se svými daty, sdílet je, mít k dispozici 
jednoduché stahovací služby a samozřejmě snadno dostupná data. 
O svých zkušenostech a spolupráci s veřejným sektorem promluvili 
v rámci prvního kulatého stolu zástupci fi rmy Telefónica, dále inter-
netového realitního portálu idealista.com, společnosti BLOM, nej-
většího evropského poskytovatele akvizičních, prováděcích a mode-
lovacích služeb v oblasti geografi cké informace, a jako poslední 
zástupce poradní realitní společnosti VBO, která je nejdůležitější 
organizací pro makléře a oceňovatele nemovitostí v Holandsku. 

Druhý kulatý stůl byl věnován potřebám infomédií a řídících 
společností v oblasti geoinformací, kterého se zúčastnili zástupci 
čtyř společností. První společností bylo španělské Sdružení multi-
sektorálních informací (ASEDIE), které sdružuje fi rmy používající 
informace z různých zdrojů k tvorbě produktů a služeb pro komerč-
ní účely. Druhou společností, která se představila, byla společnost 
SCHOBER/PDM Iberia S. A., vlastněná dvěma velkými skupinami 
mezinárodního trhu, a to Schober group a PDM group. Následovala 

prezentace Google a ocenění jeho výborné spolupráce se španěl-
ským katastrem, která vyústila v poskytování služby vybudované na 
základě dotazovacího systému, umožňujícímu uživateli snadno pro-
hlížet dvě informační vrstvy společně, a to vrstvu klasickou i kata-
strální. Poslední představenou fi rmou byla společnost Stereocarto, 
S. L., která nabízí řešení pro obory energetické, stavební, životního 
prostředí, územního plánování, bezpečnosti a obrany a obecně pro 
jakýkoli technologický sektor, vyžadující jak písemná, tak kvalit-
ní obrazová data a využívá k tomu trvale katastrální informace. Na 
závěr odpoledních kulatých stolů byla v diskuzi položena jedna vel-
mi zajímavá otázka směřující na zúčastněné fi rmy, užívající geogra-
fi cká, resp. katastrální data: Je pro vás prioritou dostat data nejisté 
kvality zadarmo nebo kvalitní data za peníze? Všichni se v diskuzi 
shodli na tom, že prioritou jsou kvalitní data za rozumnou cenu.

Odpoledne proběhlo plenární zasedání PCC v EU. Zahájil ho 
generální ředitel španělského katastru Á. Álvarez a shrnul v něm 
půlroční činnost Španělska v jeho předsednictví spolu s porovná-
ním plánu úkolů s jejich plněním. Konstatoval, že splnili vše, kromě 
vytištění poslední části publikace o katastrálních systémech v Evro-
pě, která je ovšem k dispozici zatím v elektronické podobě. Tiště-
nou verzi dodá Belgie, která přebírá předsednictví po Španělsku. 
V poslední části této publikace jsou popsány katastrální systémy 
v Bulharsku, Francii, Irsku, Lotyšsku, Maltě, Nizozemí a Velké 
Británii. Dalším bodem programu byla informace o činnosti spo-
jené pracovní skupiny PCC – EuroGeographics týkající se práce na 
rozvoji specifi kací příloh II a III směrnice INSPIRE, která vyústí 
v závěrečnou zprávu poskytnutou na dalším plenárním zasedání. 
Španělští kolegové Amalia Velasco a Francisco Quintana informo-
vali členy PCC o evropské politice směrem ke katastru a jako pozi-
tivní příklad uvedli projekt EURADIN , který se snaží přispět k har-
monizaci adres napříč Evropou, dále ESDIN nebo EULIS. Poněkud 
nepříznivý se jeví pro národní mapovací agentury projekt GMES, 
který vyžaduje harmonizovaná data, ale dává přednost nově získa-
ným datům od soukromých fi rem před již existujícími, i když ne 
úplnými daty od národních agentur. V současné době je snaha toto 
směřování GMES projektu zvrátit, protože jde poněkud proti směr-
nici INSPIRE, která se snaží prosadit pravidlo zbytečně nevytvářet 
dublovaná data, která již jednou existují.

Posledním příspěvkem byl podrobný rozbor návrhu licenčního 
zákona týkajícího se přístupu a dalšího užití katastrálních informací 
ve Španělsku.

Na závěr předal A. Álvarez předsednictví na další půlrok do rukou 
zástupců z Belgie, kteří stručně představili svůj plán práce a pozvali 
všechny přítomné na další plenární zasedání, které se bude konat 
v Bruselu v závěru tohoto roku.

Konference v Madridu přinesla mnoho poznatků z oblasti další-
ho užití katastrálních informací, potřeb i přání do budoucna jejich 
uživatelů. Plenární zasedání PCC shrnulo poznatky konference 
a půlroční předsednictví Španělska a konstatovalo, že je třeba pokra-
čovat v dalších aktivitách směrem k evropské politice a snažit se 
o stálý rozvoj spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi na 
poli katastru. 

Ing. Svatava Dokoupilová,
Český úřad zeměměřický a katastrální

OZNAMY

Vážení čitatelia časopisu Geodetický a kartografi cký obzor, 
mesiac október (říjen) nám pripomína, že sa blíži koniec roka 2010. 
Okrem pracovných povinností, ktoré treba ešte splniť, prichádzajú 
na myseľ už aj úvahy, na čo by sme nemali v roku 2011 zabudnúť. 
Preto Vám chceme pripomenúť, aby ste si včas objednali alebo 
obnovili predplatné nášho časopisu, a tak mohli naďalej nielen lis-
tovať jeho strany a hľadať svoje obľúbené rubriky, ale aj sa podieľať 
na tvorbe jeho obsahu zasielaním zaujímavých príspevkov.

Zároveň Vám pripomíname, že predplatitelia z Českej republiky 
si môžu predplatné objednať na adrese send@send.cz a predplatite-
lia zo Slovenskej republiky na adrese zahranicna.tlac@slposta.sk.

Redakcia
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